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Szanowni Państwo

„Strategia Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012-2020 jest z punktu widzenia przyszłości
naszego Miasta kluczowym dokumentem określającym strategiczne cele i kierunki rozwoju
społeczno-gospodarczego, które to służyć będą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, a tym samym
poprawie jakości ich życia.
W prace nad niniejszą strategią władze samorządowe Miasta Będzina włączyły szerokie
grono mieszkańców, instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem Miasta
Będzina. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej, która aktywnie wzięła udział w pracach
nad strategią, można uznać jej kształt za dokument zawierający projekcję ich własnych celów
i dążeń. Dlatego tak ważną sprawą był dla nas uspołeczniony proces aktualizacji strategii, który
odróżnia ten dokument od innych, tworzonych przez ekspertów. Wspólna dyskusja, uzupełniona
o prace eksperckie, spotkania konsultacyjne oraz badania społeczne pozwoliły zweryfikować
i zaktualizować kierunki rozwoju Miasta.
Jestem

głęboko

przekonany,

iż

„Strategia

Rozwoju

Miasta

Będzina”

na lata

2012-2020, która została wspólnie wypracowana przez reprezentantów całej będzińskiej
społeczności, będzie dobrym przewodnikiem w naszej codziennej pracy, a jej realizacja odniesie
pełen sukces i wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Będzina.
Wszystkim osobom, instytucjom oraz organizacjom, które uczestniczyły w procesie
formułowania dokumentu, składam serdeczne podziękowania.
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CZĘŚĆ I. WPROWADZAJĄCA

Motto dokumentu:
Cele są jak horyzonty. Osiągając jeden, kolejny powinno się mieć już w zasięgu wzroku.

I. Wprowadzenie
Niniejszy dokument „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 - 2020 stanowi wynik
dyskusji podjętej przez przedstawicieli wszystkich trzech sektorów Miasta - publicznego,
gospodarczego i społecznego nad strategicznymi kierunkami rozwoju Będzina na najbliższe lata.
Podstawę dla rozpoczęcia procesu aktualizacji określonych w 1999 roku założeń strategicznych
stanowiła podjęta przez Radę Miejską Będzina uchwała nr XIV/137/2011 z dn. 26 września
2011 r. Aktualizacja dokumentu Strategii (przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Będzina
nr XII/109/99 z dnia 28 czerwca 1999 r.) była krokiem koniecznym, biorąc pod uwagę zmiany
jakie zaszły w ostatnim dziesięcioleciu w otoczeniu społeczno – ekonomicznym Będzina, a także
w jego zasobach i możliwościach rozwojowych. Tym samym, przed uczestnikami szeroko
zakrojonych prac strategicznych, jakie rozpoczęły się w roku 2012, postawione zostały kluczowe
pytania:
― w którym kierunku pójść, by stworzyć optymalne warunki do rozwoju Miasta?
― co zrobić, by osiągnąć założone cele oraz lepiej wykorzystać zasoby Będzina?
Okazją do poszukania odpowiedzi na nie był ustrukturyzowany, czerpiący z wielu metod
i włączający różnorodne środowiska proces planowania strategicznego, którego efektem jest
niniejszy dokument Strategii. Dokument, który w swoim założeniu ma nie tylko porządkować
i upowszechniać plany rozwojowe Miasta, ale ma przede wszystkim pełnić rolę praktycznego
instrumentu zarządzania lokalnym rozwojem. W tym ujęciu Strategia pozwala nie tylko
na określenie i wybór optymalnych metod realizacji założonych celów, ale i wczesną
identyfikację pojawiających się w otoczeniu szans i zagrożeń oraz planowanie działań służących
ich spożytkowaniu (w przypadku szans) lub zminimalizowaniu (w przypadku zagrożeń).

1.1. Założenia wyjściowe dla procesu aktualizacji Strategii
Prace nad dokumentem Strategii zrealizowano w oparciu o cztery główne zasady, które
odzwierciedlone zostały w zaproponowanej przez konsultantów Centrum Doradztwa
Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska metodyce procesu aktualizacji.
Zasady te określono w sposób następujący:
Zasada konsensusu społeczności lokalnej oraz zasada otwartości Strategii
Zgodnie z powyższymi zasadami całość zaplanowanych i zrealizowanych prac nad dokumentem
Strategii zakładała zaangażowanie przedstawicieli szeregu środowisk lokalnych, w tym m.in.
sektorów edukacji, kultury, sportu, a także przedsiębiorców, reprezentantów organizacji III
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sektora oraz mieszkańców Miasta Będzina. Seria warsztatów strategicznych, uzupełniona
o prace eksperckie, spotkania konsultacyjne oraz badania społeczne pozwoliła zweryfikować
i zaktualizować kierunki rozwoju Miasta, jakie ujęto w dotychczas obowiązującym dokumencie
Strategii Rozwoju. Do udziału w procesie planowania kierunków rozwoju Będzina na kolejne
lata włączeni zostali również gimnazjaliści, licealiści oraz uczniowie szkół podstawowych
z terenu Miasta. Młodzież gimnazjalna i licealna zaproszona została do uczestnictwa w procesie
planowania przyszłości swojego Miasta w roli badacza społecznego. Zorganizowane
dla gimnazjalistów i licealistów warsztaty stanowiły nie tylko swoistą szkołę myślenia
strategicznego, ale pozwoliły przede wszystkim na zaangażowanie młodzieży w kreowanie wizji
rozwoju Będzina oraz wzięcie udziału w badaniach społecznych z mieszkańcami Miasta.
Najmłodsi będzinianie (uczniowie klas I - III szkół podstawowych) zaproszeni zostali natomiast
do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym Miasta i jego przyszłości, a prace laureatów
posłużyły do stworzenia loga „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 - 2020. Co więcej,
zakres konsultacji społecznych na każdym z etapów konstruowania założeń strategicznych,
uzupełniony był o konsultacje prowadzone za pomocą strony internetowej Miasta
(www.bedzin.pl) oraz lokalnej prasy (Aktualności Będzińskie). Za pośrednictwem tych środków
komunikacji przekazywane były bieżące informacje na temat postępów prac nad Strategią wraz
z określeniem pytań otwartych kierowanych do mieszkańców Będzina i szczegółowym
wskazaniem możliwości włączenia się w debatę nad rozwojem Miasta1.
Zgodnie z zasadą otwartości Strategii, proces tworzenia dokumentu stanowił przedsięwzięcie
o charakterze ewolucyjnym, na którego poszczególnych etapach uwzględniane były głosy
przedstawicieli szerokich środowisk. Tym samym, zapisy dokumentu, w trakcie całego procesu
planowania, otwarte były do modyfikacji i uzupełnień, zarówno na poziomie głównych założeń
strategicznych (misja, domeny strategicznego rozwoju), celów jak i propozycji zadań.
Zasada zgodności wewnętrznej oraz zasada zgodności horyzontalnej i wertykalnej
Zasady te rozumieć należy jako zgodność treści Strategii z innymi dokumentami planistycznymi
Miasta (zgodność wewnętrzna) oraz wykorzystanie możliwości synergii w planowanych
działaniach z przedsięwzięciami na poziomie powiatowym i wojewódzkim (zgodność
wertykalna), a także w odniesieniu do sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego (zgodność
horyzontalna). W kontekście prac nad dokumentem „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata
2012 – 2020 zasady te znajdują bezpośrednie przełożenie w rozdziale VI, w którym określony
został stopień spójności założeń strategicznych z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi
i europejskimi dokumentami strategicznymi.

1.2. Metodyka i przebieg prac nad Strategią
Jak zostało to zasygnalizowane wyżej proces prac nad dokumentem Strategii prowadzony
był w sposób wielowątkowy, przy udziale przedstawicieli szeregu środowisk lokalnych
i z uwzględnieniem zróżnicowanych metod pracy. Prace nad „Strategią Rozwoju Miasta Będzina”
Opis procesu konsultacji społecznych w ramach prac nad Strategią przedstawiono w osobnym
dokumencie pn. „Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach prac nad aktualizacją
„Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020”.
1
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na lata 2012-2020 zgodnie z harmonogramem, zaproponowanym i zrealizowanym przez zespół
konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasinski, J. Szymańska
na podstawie umowy nr WSiRM.272.2.2012, rozpoczęły się w marcu 2012 r., a zakończyły
w lipcu 2012 r. Dokument Strategii powstawał w procesie bazującym na wykorzystaniu szeregu
wzajemnie uzupełniających się metod analitycznych, eksperckich i partycypacyjnych, do których
zalicza się przede wszystkim:
analizę danych zastanych i prace eksperckie – w ten sposób przeprowadzona została
diagnoza zasobów i sytuacji Miasta Będzina w podziale na sferę przestrzenną,
gospodarczą i społeczną;
cztery spotkania warsztatowe grupy strategicznej, skupiającej przedstawicieli instytucji
i organizacji działających na terenie Miasta Będzina. Zaprojektowany przez
konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego cykl warsztatów z kluczowymi
stakeholders (współudziałowcami) zakładał stosowanie metod interaktywnych
z użyciem narzędzi treningowych, pozwalających uczestnikom indywidualnie i grupowo
identyfikować, a następnie analizować i w końcu proponować możliwe rozwiązania. Ten
sposób pracy sprawiał, że uczestnicy traktowani byli jako eksperci, posiadający
znaczące doświadczenie. Rolą konsultantów była natomiast facylitacja procesu
oraz proponowanie narzędzi i podawanie przykładów rozwiązań. Za najważniejsze
uznano stworzenie takiej sytuacji, która pozwalałaby uczestnikom warsztatów uzyskać
pewność, że to oni sami, a nie zewnętrzni konsultanci, są autorami analiz i rozwiązań.
W czasie tych spotkań, które zgromadziły łącznie ponad stu uczestników wykorzystany
został szereg różnego rodzaju metod pracy, takich jak: technika grupy nominalnej2,
dyskusja moderowana, mini wykłady z użyciem prezentacji multimedialnej, techniki
kreatywne, głosowanie wielokrotne czy prace z formularzem (kwestionariuszem);
zmodyfikowaną metodę delficką, opierającą się o kierowane do uczestników warsztatów
zadania/pytania, bazujące na opracowanym i przesłanym materiale powarsztatowym.
Konsultanci mieli świadomość, że warsztatowy sposób pracy oprócz ewidentnych
korzyści takich jak choćby efekt synergii, nie jest także wolny od wad. Dlatego też
po każdych warsztatach spisywano wypracowane przez uczestników materiały,
opracowywano je redakcyjnie i przesyłano z powrotem do uczestników warsztatów
z prośbą o przeczytanie i wprowadzenie poprawek lub uzupełnień. Konsultanci
formułowali pytania dotyczące kwestii niejasnych, prosili o indywidualne opinie
i o ponowną ocenę materiałów. Dopiero po uzyskaniu zwrotnych informacji materiał
opracowywano merytorycznie i przekazywano do dalszej pracy na warsztatach. Dzięki
tej metodzie każdy z uczestników spotkań warsztatowych miał możliwość indywidualnej
i odłożonej w czasie analizy, a konsultanci zyskiwali pewność, że nie pominięto
istotnych zagadnień i kwestii. Co więcej, atutem takiego trybu działania było
utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami procesu strategicznego nie tylko
na warsztatach, ale i w koniecznych przerwach pomiędzy nimi;
spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców, podczas
którego otwarto dyskusję nad wypracowanymi już efektami prac strategicznych
oraz zapytano przedsiębiorców o ich sugestie i propozycje przedsięwzięć, które
Technika dająca w pierwszej kolejności szansę na pracę indywidualną, następnie dyskusję w zespołach,
aby ostatecznie osiągnąć konsensus na sesji plenarnej.
2
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z perspektywy przedstawicieli lokalnego sektora gospodarczego powinny być
uwzględnione w opracowywanym dokumencie;
badanie ankietowe wśród mieszkańców Miasta (przeprowadzone z zaangażowaniem
gimnazjalistów i licealistów będzińskich szkół) – zrealizowane zostało na próbie 488
respondentów. Cele badania określone zostały trojako. Pierwszym z głównych celów
przeprowadzonego badania było włączenie młodzieży w proces myślenia o rozwoju
Miasta, rozbudzanie w niej postaw obywatelskich oraz wytworzenie poczucia wpływu
na otaczającą ją rzeczywistość. Drugim celem było stworzenie możliwości dialogu
z mieszkańcami Będzina na temat zadowolenia ze stanu obecnego oraz oczekiwań
i propozycji na przyszłość. Natomiast trzecim, bezpośrednim celem badawczym było
poznanie opinii mieszkańców Miasta na temat jakości życia w Będzinie. Szczegółowe
informacje na temat wyników badania przedstawione zostały w „Raporcie z badania
opinii Mieszkańców Będzina przeprowadzonego w ramach aktualizacji „Strategii
Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012-2020.
konkurs na logo „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020, którego celem
było zaangażowanie najmłodszych mieszkańców Miasta Będzina w proces myślenia
o przyszłości Miasta oraz przekazanie idei strategicznego planowania szerzej –
do ich rodzin, sąsiadów, środowisk szkolnych. Konkurs plastyczny na logo „Strategii
Rozwoju Miasta Będzina” skierowany był do najmłodszych uczniów szkół
podstawowych z terenu Miasta, których zadaniem było przygotowanie pracy plastycznej
dotyczącej przyszłości Będzina. Na konkurs wpłynęło łącznie 205 prac, spośród których
wyłoniono autorów zajmujących pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz dwa
wyróżnienia. Efektem prac dzieci i wyników konkursu jest logo Strategii „Będzin 2020”,
którym opatrzony został niniejszy dokument.
Przygotowany i przeprowadzony przez konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego, przy
aktywnym uczestnictwie mieszkańców Miasta Będzina, proces konstruowania dokumentu
„Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012-2020 obejmował kilka etapów odnoszących
się do poszczególnych poziomów zapisów strategicznych. Etapy te obejmowały kolejno:
weryfikację misji rozwoju Miasta Będzina w modelu Ashridge (obejmującą: cel
zasadniczy, główną aspirację rozwojową miasta; strategię a więc określenie
podstawowych domen rozwoju miasta; wartości oraz standardy zachowań
organizacyjnych);
analizę i weryfikację zmian w zakresie zasobów wewnętrznych i tendencji
zewnętrznych, budujących pozycję strategiczną miasta;
weryfikację i aktualizację priorytetowych kierunków rozwoju miasta;
określenie strategicznych celów rozwoju i zadań flagowych planowanych do realizacji,
ze wskazaniem horyzontu czasowego oraz jednostek odpowiedzialnych za ich realizację;
określenie założeń do wdrażania i monitorowania zamierzeń strategicznych.
Rezultat wskazanych wyżej prac i wykorzystanych metod stanowi dokument niniejszej Strategii
wraz z uzupełniającymi go dokumentami: „Raportem z konsultacji społecznych
przeprowadzonych w ramach prac nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata
2012 – 2020 oraz „Raportem z badania opinii Mieszkańców Będzina przeprowadzonego
w ramach aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012-2020.
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Przebieg procesu tworzenia Strategii obrazuje poniższy schemat.

Schemat 1. Przebieg procesu prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020.

1.3. Struktura dokumentu czyli jak czytać Strategię
Dokument „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012-2020 złożony jest z czterech
głównych części i siedmiu rozdziałów odpowiadających poszczególnym etapom procesu
planowania strategicznego.
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Część I Wprowadzająca
W rozdziale pierwszym, stanowiącym wprowadzenie do dokumentu, zawarto główne przesłanki
procesu aktualizacji Strategii – przyjęte założenia wyjściowe, przebieg oraz wykorzystane
w procesie metody prac.
Część II Diagnostyczna
Rozdział drugi stanowi część diagnostyczną, przedstawiającą zasadnicze wyniki analizy sytuacji
Miasta Będzina w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej wraz z głównymi trendami
rozwojowymi dostrzegalnymi w otoczeniu Miasta.
Część III Strategiczna
W rozdziale trzecim, czwartym i piątym ujęto trzon założeń strategicznych w postaci zapisu
misji i domen (obszarów) rozwoju Miasta Będzina (rozdział III), planów działań dla domen
w postaci siatki celów strategicznych i operacyjnych wraz z zadaniami (rozdział IV) oraz opisów
zadań uznanych za flagowe, kluczowe dla każdej z domen strategicznego rozwoju (rozdział V).
To właśnie ta część dokumentu stanowi sedno wyników prac podjętych w ramach procesu
aktualizacji i zawiera opis zamierzeń strategicznych określonych dla Miasta w perspektywie
najbliższych lat.
Część IV Wdrożeniowa
Ostatnie dwa rozdziały dokumentu odnoszą się do kwestii spójności wypracowanych założeń
rozwoju Miasta Będzina w odniesieniu do dokumentów strategicznych z poziomu powiatu,
regionu, kraju i Unii Europejskiej (rozdział VI) oraz prezentują system wdrażania
i monitorowania Strategii wraz z zestawem służących temu wskaźników, procedur
oraz określeniem podmiotów zaangażowanych w proces (rozdział VII).
Poniżej przedstawiono schemat obrazujący budowę „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata
2012-2020.
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Schemat 2. „Strategia Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 – struktura dokumentu.
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CZĘŚĆ II. DIAGNOSTYCZNA
II. Raport o stanie Miasta Będzina - diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
Opracowanie: Łukasz Sykała
2.1. Wprowadzenie
Zasadniczym celem niniejszej diagnozy (raportu o stanie miasta) jest zobrazowanie sytuacji
społeczno-ekonomicznej Będzina, w kontekście zarówno obecnych, jak również przyszłych
procesów rozwoju lokalnego, powodowanych przez różnego rodzaju czynniki o charakterze
endogenicznym (wewnętrznym) oraz egzogenicznym (zewnętrznym). Raport składa się z trzech
głównych części, w ramach których analizie poddano zagadnienia związane ze sferą
przestrzenną, gospodarczą i społeczną. Pierwsza z wymienionych części diagnozy koncentruje
się na kwestiach położenia Będzina w przestrzeni geograficznej, struktury i stanu środowiska
naturalnego, zagospodarowania przestrzennego miasta, infrastruktury technicznej
oraz mieszkalnictwa. W drugiej części raportu poruszono zagadnienia odnoszące
się do struktury lokalnej gospodarki, rynku pracy, a także finansów samorządowych. Trzecią
część analizy poświęcono natomiast kwestiom demografii, oświaty i wychowania, kultury,
sportu i rekreacji, turystyki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego
oraz aktywności społecznej mieszkańców. W ramach każdego z rozpatrywanych obszarów
starano się wskazać zarówno główne atuty i słabości Będzina, jak również związane z nimi
szanse i bariery rozwojowe. Poszczególne części raportu zwieńczone zostały krótkim
podsumowaniem, prezentującym najważniejsze wnioski z przeprowadzonych analiz.
Analizy przeprowadzone na potrzeby diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Będzina,
w większości przypadków mają charakter porównawczy. Wartości zastosowanych wskaźników,
jakie odnotowano w przypadku Miasta, każdorazowo starano się odnieść do szerszej skali
geograficznej, obrazując je na tle średnich wartości dla kraju, województwa śląskiego,
podregionu sosnowieckiego, a także powiatu będzińskiego. Równocześnie mierniki
odzwierciedlające sytuację Będzina w rozpatrywanych sferach, zaprezentowane zostały na tle
wybranych miast województwa śląskiego, a mianowicie Czeladzi, Zawiercia oraz Tarnowskich
Gór, które to ośrodki zostały uznane
za potencjalnych konkurentów stolicy powiatu
będzińskiego, w zakresie przyciągania zarówno mieszkańców, jak również inwestycji. Wyboru
powyższych miast dokonano przede wszystkim ze względu na ich położenie, wielkość (mierzoną
liczbą ludności), a także funkcje spełniane w systemie i hierarchii osadniczej regionu.
Analizy zamieszczone w poniższym raporcie mają zarówno charakter statyczny, jak również
dynamiczny. W pierwszym przypadku ograniczono się do zobrazowania sytuacji społecznogospodarczej Będzina, w oparciu o najnowsze dostępne informacje. Dane wykorzystane w celu
opracowania niniejszej diagnozy, pochodzą w głównej mierze z roku 2011 i 2010. W przypadku
analiz o charakterze dynamicznym, starano się zaprezentować zmienność określonych zjawisk
czy procesów w czasie, a tym samym wskazać na właściwe dla Będzina trendy rozwojowe, jakie
zaobserwowano, w zależności od dostępności danych, na przestrzeni ostatnich sześciu bądź
siedmiu lat.
Głównym źródłem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta, z jakiego korzystano
opracowując poniższy raport, były dane statystyczne, pozyskane z Banku Danych Lokalnych
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Głównego Urzędu Statystycznego. Równocześnie w trakcie prac analitycznych posiłkowano
się informacjami pochodzącymi z monografii i artykułów naukowych, raportów i ekspertyz,
a także różnego rodzaju dokumentów strategicznych i planistycznych, zarówno samorządu
Będzina, jak również innych jednostek terytorialnych. Ponadto oparto się na sprawozdaniach
z działalności instytucji publicznych i miejskich jednostek organizacyjnych, funkcjonujących
w granicach administracyjnych stolicy powiatu będzińskiego. Równocześnie cennym źródłem
informacji okazały się strony internetowe, m.in. Urzędu Miejskiego w Będzinie. Szczegółowy
wykaz źródeł, z jakich korzystano w celu przygotowania niniejszej diagnozy sytuacji społecznogospodarczej, przedstawiono poniżej.
Źródła informacji:
1.

monografie i artykuły naukowe, raporty oraz ekspertyzy:
― Parysek J. J., 2007, Społeczeństwo [w:] Rogacki H. (red.), Geografia społeczno-gospodarcza
Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
― Sobala-Gwosdz A. (red.), 2010, Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim
poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, Bielsko-Biała.
― Krzysztofik R., Runge J., 2011, Delimitacja regionu Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
„Silesia”, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
― Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
― Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2010 r.,
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2011, Warszawa.
― Stan środowiska w województwie śląskim w 2010 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach, 2011, Katowice.

2.
―
―
―
―
―

strategie i programy:
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 – 2015
Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Będzina
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będzin na lata 2009 – 2013
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego

3.

sprawozdania oraz informacje z działalności:
― Informacja o działalności i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie
w 2011 roku
― Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu będzińskiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za rok 2011
― Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za 2011 rok

4.

strony internetowe:
― portal internetowy Urzędu Miejskiego w Będzinie, www.bedzin.pl
― BIP Urzędu Miejskiego w Będzinie, bedzin.bip.info.pl
― BIP Starostwa Powiatowego w Będzinie, www.bip.starostwo.bedzin.pl
― BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, bip.slaskie.pl
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― Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl
― portal internetowy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, www.gzm.org.pl
― portal internetowy Komunalnego Związku Komunikacyjnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego, www.kzkgop.com.pl
― internetowy rozkład jazdy KZK GOP, rozkłady.kzkgop.pl
― portal internetowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie
Sp. z o.o., www.mpwik.bedzin.pl
― internetowy portal podróżnych PKP, rozklad-pkp.pl
― internetowy serwis informacyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
www.gddkia.gov.pl
― internetowy portal informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Mapa Dotacji Unii
Europejskiej”, www.mapadotacji.gov.pl
― portal internetowy Państwowej Komisji Wyborczej, pkw.gov.pl
― portal internetowy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, www.cke.edu.pl
― portal internetowy OKE w Jaworznie, www.oke.jaworzno.pl
― internetowy portal informacyjny Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Katowicach, www.wkz.katowice.pl
― portal internetowy Regionalnego Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego,
www.zaglebiedabrowskie.org
― portal internetowy Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin, bractwobedzin.rycerstwo.pl
― serwis internetowy Google Maps, maps.google.pl
― portal internetowy TeleAdreson, www.teleadreson.pl
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2.2. Sfera przestrzenna
2.2.1. Położenie Będzina w przestrzeni geograficznej
Lokalizacja w przestrzeni geograficznej jest jednym z najważniejszych uwarunkowań rozwoju
społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek osadniczych. Analiza położenia gmin
i miast w szerszej perspektywie przestrzennej pozwala na określenie wzajemnych relacji, jakie
występują pomiędzy tymi jednostkami terytorialnymi, a ich otoczeniem zarówno w skali
lokalnej, regionalnej, jak również makroregionalnej. Na tej podstawie można z kolei wskazać
potencjalne szanse i bariery rozwojowe, wynikające z umiejscowienia konkretnych ośrodków
w przestrzeni, w której funkcjonują. Równocześnie położenie geograficzne oraz związana z nim
dostępność komunikacyjna są kluczowymi czynnikami, kształtującymi poziom atrakcyjności
osadniczej, a także inwestycyjnej gmin i miast, a co za tym idzie stanowią ważną determinantę
ich konkurencyjności. Z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego niezmiernie istotne
znaczenie posiada położenie poszczególnych jednostek terytorialnych w sieci osadniczej
(w systemie i hierarchii osadniczej kraju i regionu), jak również ich lokalizacja na tle układu
komunikacyjnego,
tzn.
względem
głównych
szlaków
transportowych
i węzłów
komunikacyjnych.
Położenie na tle podziału administracyjnego województwa śląskiego
Miasto Będzin, siedziba władz samorządowych powiatu będzińskiego3, położone jest
w środkowo-wschodniej
części
województwa
śląskiego,
w granicach
podregionu
sosnowieckiego4, w odległości około 13 km na północny wschód od stolicy regionu – Katowic.
Gmina miejska Będzin zajmuje obszar 37,37 km2, co stanowi 10,3% łącznej powierzchni powiatu
będzińskiego. Miasto graniczy od południa z Sosnowcem, od zachodu z gminami miejskimi
Czeladź oraz Wojkowice, od północy z gminą wiejską Psary, natomiast od wschodu z Dąbrową
Górniczą. Położenie Będzina na tle podziału administracyjnego województwa śląskiego obrazuje
rycina 1.

w skład powiatu będzińskiego wchodzą cztery gminy miejskie (Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice),
jedna gmina miejsko-wiejska (Siewierz) oraz trzy gminy wiejskie (Bobrowniki, Mierzęcice, Psary).
4 w skład podregionu sosnowieckiego wchodzą powiaty będziński oraz zawierciański, a także trzy miasta
na prawach powiatu, a mianowicie Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Jaworzno.
3
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Ryc. 1. Położenie Będzina na tle podziału administracyjnego województwa śląskiego

źródło: opracowanie własne na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Śląskiego
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Położenie na tle krain fizycznogeograficznych
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną autorstwa J. Kondrackiego, Będzin położony jest
w obrębie mezoregionu Wyżyny Katowickiej, stanowiącego fragment większej jednostki
fizycznogeograficznej – makroregionu Wyżyny Śląskiej. Jedną z najbardziej charakterystycznych
cech środowiska naturalnego Wyżyny Katowickiej jest występowanie obfitych pokładów węgla
kamiennego o dużej miąższości. Równocześnie należy podkreślić, iż mezoregion Wyżyny
Katowickiej jest obszarem, którego środowisko przyrodnicze, w bardzo dużym stopniu uległo
przekształceniom antropogenicznym, zarówno na skutek osadnictwa (przede wszystkim
procesów urbanizacji), jak również działalności gospodarczej, w szczególności zaś górnictwa
oraz dynamicznej industrializacji [J. Kondracki 2009].
Położenie w systemie oraz hierarchii osadniczej kraju i regionu
Pozycja, jaką zajmują określone miejscowości w systemie oraz hierarchii osadniczej kraju
warunkuje ich miejsce w polityce regionalnej i przestrzennej, prowadzonej zarówno przez
władze centralne, jak i samorządy poszczególnych województw, a tym samym wpływa
na możliwości ich dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. W systemie osadniczym Polski
wyróżnia się sześć poziomów hierarchii funkcjonalnej jednostek terytorialnych, ze względu
na przestrzenny zasięg ich oddziaływania. Poszczególne klasy funkcjonalne tworzą ośrodek
stołeczny, a także ośrodki o znaczeniu: makroregionalnym (Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań,
Gdańsk, Katowice, Lublin), regionalnym, subregionalnym, lokalnym oraz sublokalnym
[J. J. Parysek 2007]. Będzin, podobnie jak pozostałe miasta powiatowe, w systemie i hierarchii
osadniczej kraju, jak również województwa śląskiego, spełnia rolę ośrodka subregionalnego,
czyli miasta o znaczeniu (zasięgu) ponadlokalnym. Położenie Będzina na tle sieci miejskiej
województwa śląskiego zobrazowano na rycinie 2.
Wśród zjawisk wynikających z położenia Będzina w systemie i hierarchii osadniczej
województwa śląskiego, które mogą mieć wpływ na charakter i kierunek procesów rozwoju
społeczno-gospodarczego w Mieście, należy w szczególności wskazać na silne oddziaływanie
Katowic (w szerszym ujęciu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego5), jak również nasiloną
konkurencję ze strony innych ośrodków subregionalnych, zlokalizowanych w sąsiedztwie stolicy
regionu, ukierunkowaną na przyciągnięcie mieszkańców oraz potencjalnych inwestycji
prywatnych (w tym kapitału zagranicznego). Położenie Będzina w pobliżu Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego, z jednej strony daje mieszkańcom Miasta np. większe możliwości
w przypadku poszukiwania pracy, czy zapewnia łatwy dostęp do usług wyższego rzędu
(m.in. szkolnictwa wyższego), z drugiej natomiast strony może rodzić skutki negatywne,
w postaci tzw. efektów wymywania, np. selektywnej migracji ludności czy relokacji działalności
gospodarczej.

Górnośląski Związek Metropolitalny jest dobrowolnym związkiem jednostek samorządu terytorialnego,
powołanym do istnienia 8 czerwca 2007 roku, w którego skład wchodzi 14 miast na prawach powiatu
(Katowice, Gliwice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Mysłowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie,
Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec oraz Zawiercie). Obszar Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego zajmuje 1 128 km2 i jest zamieszkiwany przez ok. 2 mln osób [źródło:
www.gzm.org.pl].
5

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 – 2020

18

Ryc. 2. Położenie Będzina na tle sieci miejskiej województwa śląskiego

źródło: opracowanie własne na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Śląskiego

Położenie na tle regionalnych układów przestrzenno-funkcjonalnych
Z punktu widzenia kierunków rozwoju, jak również dynamiki procesów społecznogospodarczych, ważne znaczenie posiada umiejscowienie określonych gmin oraz miast
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względem różnorodnych układów przestrzenno-funkcjonalnych, do których zaliczyć można
aglomeracje miejskie, okręgi przemysłowe, czy regiony historyczne.
Będzin położony jest w obrębie konurbacji katowickiej, będącej największym układem
osadniczym w skali całej Polski. Konurbacja katowicka, zwana także górnośląską bądź śląskodąbrowską, jest aglomeracją policentryczną, czyli zespołem miejskim, w którym żaden
z ośrodków nie dominuje wyraźnie nad pozostałymi pod względem liczebności mieszkańców.
Genezy powstania tego układu osadniczego należy wiązać z występowaniem obfitych zasobów
węgla kamiennego oraz rud metali (cynku i ołowiu), dzięki czemu możliwy stał się rozwój
górnictwa. Działalności wydobywczej towarzyszyła równocześnie koncentracja przemysłu,
głównie ciężkiego, cechującego się dużym stopniem pracochłonności, co z kolei przełożyło
się na dynamiczny rozwój osadnictwa [J. J. Parysek 2007].
W literaturze naukowej, jak również w różnego rodzaju dokumentach o charakterze
strategicznym oraz planistycznym, brak jest jednoznacznej delimitacji obszaru konurbacji
śląsko-dąbrowskiej. W najwęższym rozumieniu (Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Śląskiego) jej granice utożsamiane są z terenem Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego. Z kolei w ujęciu J. J. Paryska [2007], zasięg konurbacji katowickiej wyznacza
linia Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie – Siewierz – Zawiercie – Olkusz – Trzebinia –
Chrzanów – Zator – Andrychów – Bielsko-Biała – Jastrzębie Zdrój – Wodzisław Śląski – Racibórz
– Kędzierzyn-Koźle – Pyskowice – Tarnowskie Góry. Dla celów niniejszej diagnozy sytuacji
społeczno-gospodarczej Będzina, za podstawę delimitacji terenu konurbacji katowickiej,
przyjęto natomiast badania R. Krzysztofika i J. Runge [2011]6. W ich ujęciu obszar konurbacji
górnośląskiej obejmuje 54 gminy, o łącznej powierzchni 3375 km2, zamieszkiwane w sumie
przez 2669 tys. mieszkańców. Zgodnie z koncepcją R. Krzysztofika i J. Runge [2011] teren
konurbacji katowickiej dzieli się na trzy strefy: rdzeń, wewnętrzną strefę peryferyjną
oraz zewnętrzną strefę peryferyjną. Dane dotyczące obszaru i liczebności poszczególnych stref
konurbacji śląsko-dąbrowskiej przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Obszar i liczba ludności konurbacji katowickiej w 2010 roku
strefa

obszar
(w km2)

liczba ludności

liczba
gmin

A. RDZEŃ KONURBACJI

1354

2105776

17

B. STREFA PERYFERYJNA – OGÓŁEM (C + D)

2421

563375

37

C. STREFA WEWNĘTRZNA KONURBACJI

326

196953

10

D. STREFA ZEWNĘTRZNA KONURBACJI

2095

366422

27

E. KONURBACJA KATOWICKA – OGÓŁEM (A + B)

3775

2669151

54

źródło: Krzysztofik R., Runge J., 2011, Delimitacja regionu Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”,
Sosnowiec

Krzysztofik R., Runge J., 2011, Delimitacja regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”,
Sosnowiec.
6
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Zgodnie z cytowanymi badaniami, Będzin wraz z całym obszarem Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego, a także z Jaworznem oraz Czeladzią, umiejscowiony został w rdzeniu
konurbacji katowickiej, co zobrazowano na rycinie 3.
Położenie w granicach konurbacji górnośląskiej, niesie za sobą dla Będzina zarówno skutki
pozytywne, jak i negatywne. Konurbacja katowicka, ze względu na ponadprzeciętną
koncentrację ludności w skali całego kraju, stanowi rozległy rynek zbytu o dużej chłonności.
Ponadto konurbacja górnośląska jest największym w Polsce węzłem komunikacyjnym.
Na jej obszarze krzyżują się międzynarodowe oraz krajowe szlaki transportu drogowego
(m.in. autostrada A4 i autostrada A1), a także kolejowego (m.in. magistrala kolejowa E30 i linia
kolejowa nr 1). Równocześnie analizowany układ funkcjonalno-przestrzenny odznacza
się bardzo wysokim poziomem dostępności do usług publicznych (m.in. edukacji, kultury,
ochrony zdrowia i opieki medycznej). W związku z powyższym położenie Będzina w rdzeniu
konurbacji śląsko-dąbrowskiej należy uznać za istotny czynnik atrakcyjności inwestycyjnej,
jak również osadniczej. Niemniej jednak wypada także zwrócić uwagę na negatywne aspekty
lokalizacji Miasta w granicach konurbacji katowickiej, które mogą obniżać konkurencyjność
Będzina w stosunku do ośrodków położonych poza rozpatrywanym układem funkcjonalnoprzestrzennym. Przede wszystkim należy odnotować, iż konurbacja śląsko-dąbrowska jest
największym w kraju obszarem zachwiania równowagi ekologicznej. Ponadto wśród
najpoważniejszych problemów, jakie występują w jej granicach wskazuje się na silnie
zdegradowaną tkankę miejską, niski poziom aktywności zawodowej ludności, bezrobocie
strukturalne (niedopasowanie zasobów pracy pod względem posiadanych kwalifikacji
i umiejętności do potrzeb rynku pracy), a także niezadowalający stopień aktywności społecznej
mieszkańców [A. Sobala-Gwosdz 2010].
Rozpatrując umiejscowienie Będzina w przestrzeni geograficznej, należy zaznaczyć,
iż jest on położony w zasięgu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, będącego największym
terenem koncentracji działalności przemysłowej w skali całej Polski. Obszar ten cechuje
się bardzo wysokim wyposażeniem w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
co bez wątpienia stanowi ważny czynnik dla lokalizacji potencjalnych inwestycji prywatnych.
Niemniej jednak w granicach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego dominują tradycyjne
branże przemysłu, takie jak górnictwo i przemysł ciężki (hutniczy, chemiczny, energetyczny,
maszynowy), znajdujące się aktualnie w fazie niezakończonej restrukturyzacji, co w przyszłości
może skutkować wieloma negatywnymi zjawiskami ekonomicznymi, które swym
oddziaływaniem obejmą także Będzin.
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Ryc. 3. Położenie Będzina na tle konurbacji katowickiej

źródło: opracowanie własne na podstawie: Krzysztofik R., Runge J., 2011, Delimitacja regionu GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii „Silesia”, Uniwersytet Śląski
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Ryc. 4. Położenie Będzina na tle Zagłębia Dąbrowskiego

źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych w internetowym portalu Regionalnego
Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego [www.zaglebiedabrowskie.org]
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Ostatnim z układów funkcjonalno-przestrzennych województwa śląskiego, na terenie których
znajduje się Będzin, jest Zagłębie Dąbrowskie. Obszar ten zarówno pod względem historycznym,
jak również kulturowym stanowi część Małopolski. W tym miejscu należy odnotować,
iż odrębność Zagłębia Dąbrowskiego od ziem Śląska, wynika w znacznej mierze
od umiejscowienia w dwóch różnych organizmach politycznych w okresie zaborów. Na skutek
trzeciego rozbioru ziem dawnej Rzeczypospolitej (1795 r.), Zagłębie Dąbrowskie przyłączone
zostało do zaboru pruskiego, natomiast już w roku 1807, znalazło się pod panowaniem
rosyjskim (najpierw jako część składowa Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa
Polskiego). Obecne oblicze Zagłębia Dąbrowskiego ukształtowane zostało pod wpływem
procesów gospodarczych, mających miejsce głównie w XIX wieku, a także częściowo w pierwszej
połowie XX stulecia. Równocześnie warto odnotować, iż na początku XX wieku, rozpatrywany
region historyczny, stanowił najbardziej uprzemysłowioną część Królestwa Polskiego7.
Współcześnie istnieją dwie zasadnicze koncepcje delimitacji obszaru Zagłębia Dąbrowskiego.
W wąskim ujęciu obejmuje ono pięć miast, którymi są: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin,
Czeladź oraz Wojkowice. Z kolei zgodnie z szeroką koncepcją delimitacji zasięgu Zagłębia
Dąbrowskiego, w jego granicach umieszcza się Sosnowiec i Dąbrowę Górniczą, tereny powiatów:
będzińskiego, zawierciańskiego, myszkowskiego i olkuskiego (województwo małopolskie),
a także gminę Ożarowice (powiat tarnogórski)8. Położenie Będzina na tle Zagłębia
Dąbrowskiego zobrazowano na rycinie 4.
Umiejscowienie Będzina w granicach Zagłębia Dąbrowskiego, wykazującego znaczną odrębność
kulturową od ziem historycznego Śląska, może warunkować potencjalne kierunki współpracy
międzygminnej na tym obszarze,
za dowód czego należy uznać fakt, iż w 2004 roku
16 jednostek samorządu terytorialnego (powiaty będziński i zawierciański oraz gminy: Będzin,
Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Poręba, Psary, Siewierz,
Sławków, Sosnowiec, Zawiercie, Żarnowiec) z tego regionu, objętych zostało Strategią
Zrównoważonego Rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego9.
Położenie na tle układu komunikacyjnego województwa śląskiego
Będzin charakteryzuje się niezwykle korzystnym położeniem względem głównych szlaków
transportowych (drogowych i kolejowych), międzynarodowego portu lotniczego Katowice –
Pyrzowice, a także największego węzła komunikacyjnego w Polsce, jaki tworzy stolica
województwa śląskiego razem z pozostałymi miastami Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego. W tabeli 2 zestawiono odległości, jakie dzielą Będzin od ważnych punktów
regionalnego układu komunikacyjnego, na tle wybranych miast województwa śląskiego.

źródło: internetowy portal informacyjny Regionalnego Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego
[www.zaglebiedabrowskie.org]
8 źródło: internetowy portal informacyjny Regionalnego Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego
[www.zaglebiedabrowskie.org]
9 źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego
7
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Tab. 2. Odległość od Będzina do ważnych punków regionalnego układu komunikacyjnego na tle
wybranych miast województwa śląskiego [w km]
port lotniczy
najbliższy węzeł
miasto
Katowice
Katowice –
autostrady A4
Pyrzowice
Będzin

13

14

20

Czeladź

10

10

24

Zawiercie

43

40

30

Tarnowskie Góry

26

27

21

źródło: opracowanie własne na podstawie maps.google.pl

Najważniejszymi ciągami komunikacji kołowej, wiodącymi przez obszar Będzina są droga
krajowa nr 86 (Tychy – Katowice – Sosnowiec – Będzin – Wojkowice Kościelne) oraz droga
krajowa nr 94 (Zgorzelec – Legnica – Wrocław – Opole – Bytom – Będzin – Sosnowiec – Dąbrowa
Górnicza – Olkusz – Kraków), stanowiąca alternatywny szlak transportowy dla autostrady A4.
Ponadto przez teren miasta przebiega droga wojewódzka nr 910, łącząca Będzin z Dąbrową
Górniczą. Należy zaznaczyć, iż droga krajowa nr 86 w miejscowości Wojkowice Kościelne łączy
się z drogą krajową nr 1, która biegnie od granicy państwa z Republiką Czeską (w Cieszynie)
przez Bielsko-Białą, Tychy, Dąbrowę Górniczą, Częstochowę, do Łodzi, a następnie Gdańska10.
W związku z powyższym przez obszar Będzina prowadzona jest znaczna część ruchu
tranzytowego z Katowic w kierunku centralnej i północnej Polski, czego dowodem są pomiary
natężenia ruchu, przeprowadzone w 2010 roku przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo
Projektowo-Usługowe „INKOM” S.C. oraz „TRAX elektronik” A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński
Sp. J., na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zgodnie z wynikami
powyższych badań, droga krajowa nr 86, obok autostrady A4, odznaczała się najwyższymi
wartościami średniodobowego ruchu pojazdów na tle pozostałych ciągów komunikacyjnych
w regionie11.
Głównym szlakiem komunikacji kolejowej, przebiegającym przez teren Będzina, jest linia
kolejowa nr 1, łącząca Katowice z Warszawą przez Częstochowę, Piotrków Trybunalski
oraz Skierniewice. Na trasie tego ciągu transportowego, w graniach miasta zlokalizowane
są dwie stacje kolejowe (Będzin Miasto, Będzin), a także jeden kolejowy przystanek osobowy
(Będzin Ksawera). Ponadto przez obszar Będzina przebiega linia kolejowa nr 183, łącząca
Dąbrowę Górniczą z Brzezinami Śląskimi.
Analizując umiejscowienie Będzina na tle regionalnego układu komunikacyjnego, trzeba zwrócić
szczególną uwagę na jego korzystną lokalizację względem infrastruktury transportu lotniczego.
Miasto położone jest w odległości około 20 km od międzynarodowego portu lotniczego
Katowice – Pyrzowice, który pod względem natężenia ruchu pasażerskiego zajmuje 3 miejsce
wśród 11 polskich lotnisk komunikacyjnych, za Warszawą – Okęciem oraz Krakowem –
Balicami12.

źródło: serwis internetowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [www.gddkia.gov.pl]
źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego [bip.slaskie.pl]
12 źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
10
11
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Umiejscowienie Będzina względem głównych ciągów transportowych, lotniska, jak również
największego w Polsce węzła komunikacyjnego, należy uznać za istotny czynnik atrakcyjności
miasta dla osadnictwa, a także lokalizacji potencjalnych inwestycji prywatnych (w tym kapitału
zagranicznego).
Dostępność komunikacyjna
Korzystne położenie Będzina na tle regionalnego systemu transportowego, a także względem
głównych układów funkcjonalno-przestrzennych województwa śląskiego, warunkuje bardzo
wysoki poziom dostępności komunikacyjnej miasta do najważniejszych ośrodków
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W szczególności należy zwrócić uwagę na wysoki
stopień dostępności Będzina w transporcie kolejowym oraz publicznym transporcie zbiorowym,
mierzony zarówno czasem dojazdu, jak również liczbą bezpośrednich połączeń.
Tab. 3. Dostępność kolejowa Będzina do wybranych miast województwa śląskiego na podstawie
liczby bezpośrednich połączeń kolejowych oraz uśrednionego czasu przejazdu
l.p.

miasto

liczba połączeń kolejowych

uśredniony czas przejazdu

1

Katowice

40

18 min.

2

Sosnowiec

40

05 min.

3

Dąbrowa Górnicza

40

05 min.

4

Zawiercie

40

29 min.

5

Zabrze

34

48 min.

6

Gliwice

34

59 min.

7

Częstochowa

26

1 godz. 10 min.

8

Bielsko-Biała

1

1 godz. 37 min.

uwagi: w tabeli zestawiono liczbę bezpośrednich połączeń kolejowych oraz uśredniony czas przejazdu
pociągiem według stanu na koniec kwietnia 2012 roku.
źródło: opracowanie własne na podstawie internetowego portalu podróżnych PKP [www.rozkład-pkp.pl].

Przez obszar Będzina kursują pociągi regionalne REGIO (obsługiwane przez Przewozy
Regionalne Sp. z o.o.) zatrzymujące się na wszystkich przystankach kolejowych w Mieście.13
Będzin odznacza się bardzo dużą liczbą bezpośrednich połączeń kolejowych z głównymi
ośrodkami konurbacji śląsko-dąbrowskiej, czego potwierdzeniem są informacje zamieszczone
w tabeli 3. Przez obszar miasta dziennie kursuje 40 pociągów łączących Będzin z Katowicami,
Sosnowcem, Dąbrową Górniczą oraz Zawierciem, a także 34 składy w kierunku Gliwic i Zabrza.
Dzięki znacznej ilości powiązań kolejowych mieszkańcy Będzina mają ułatwiony dostęp
do miejsc pracy oraz różnego rodzaju usług (w tym wyższego rzędu), zlokalizowanych w wyżej
wymienionych miastach. Ponadto bardzo dobre połączenie z Katowicami, będącymi ważnym
węzłem transportu kolejowego, umożliwia kontynuowanie podróży zarówno w komunikacji
13

źródło: internetowy portal podróżnych PKP [www.rozkład-pkp.pl]
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regionalnej, krajowej, jak również międzynarodowej, w tym także w kierunku najważniejszych
ośrodków miejskich w Polsce (m.in. Warszawy, Krakowa, Wrocławia, czy Poznania).
Równocześnie, jak wynika z informacji zestawionych w tabeli 4, Będzin posiada bezpośrednie
powiązanie kolejowe z Warszawą, Wrocławiem, Opolem, Kielcami, Radomiem oraz Lublinem.
Tab. 4. Dostępność kolejowa Będzina do wybranych miast w kraju na podstawie liczby
bezpośrednich połączeń kolejowych oraz uśrednionego czasu przejazdu
l.p.

miasto

liczba połączeń kolejowych

uśredniony czas przejazdu

1

Warszawa

2

3 godz. 06 min.

2

Wrocław

2

3 godz. 16 min.

3

Opole

2

2 godz. 14 min.

4

Kielce

1

2 godz. 00 min.

5

Radom

1

3 godz. 18 min.

6

Lublin

1

4 godz. 48 min.

uwagi: w tabeli zestawiono liczbę bezpośrednich połączeń kolejowych oraz uśredniony czas przejazdu
pociągiem według stanu na koniec kwietnia 2012 roku.
źródło: opracowanie własne na podstawie internetowego portalu podróżnych PKP [www.rozkład-pkp.pl].

Będzin jest jedną z gmin członkowskich Komunalnego Związku Komunikacyjnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP), będącego organizatorem publicznego
transportu zbiorowego na terenie prawie całej konurbacji katowickiej oraz niektórych obszarów
z nią sąsiadujących14. Według stanu na kwiecień 2012 roku, przez obszar miasta przebiegają
trasy 56 stałych linii komunikacyjnych, w tym 7 linii tramwajowych (15, 21, 22, 24, 26, 27, 28),
37 linii autobusowych zwykłych (16, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 42, 43, 61, 67, 79, 88, 90, 97, 99, 100,
104, 107, 116, 125, 133, 150, 200, 225, 235, 260, 269, 299, 616, 625, 634, 721, 722, 916, 926,
928), 8 linii autobusowych przyspieszonych (800, 803, 805, 806, 807, 813, 814, 817, 818),
a także 4 linii minibusowych (242, 243, 901, 921), które łączą Będzin z najważniejszymi
ośrodkami Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (m.in. Katowicami, Sosnowcem, Dąbrową
Górniczą, Bytomiem, Siemianowicami Śląskimi, Piekarami Śląskimi i Mysłowicami), jak również
miejscowościami wchodzącymi w skład powiatu będzińskiego (Czeladzią, Wojkowicami,
Psarami, Bobrownikami, Mierzęcicami, Siewierzem i Sławkowem). Ponadto przez teren miasta
kursują dwie linie autobusowe nocne (902N i 904N) oraz autobusy obsługujące bezpłatną linię
S-7 (Będzin Dworzec PKP – Środula Auchan)15.
Zgodnie z wynikami badań pomiarów napełnienia linii publicznego transportu zbiorowego
obsługujących Będzin, przeprowadzonych przez Komunalny Związek Komunikacyjny
Komunalny Związek Komunikacyjny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego powołany został
do istnienia w 1991 roku. na chwilę obecną w jego skład wchodzi 25 gmin członkowskich, a mianowicie:
Katowice, Bytom, Bobrowniki, Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Chełm Śląski, Gierałtowice,
Gliwice, Imielin, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska,
Siemianowice Śląskiego, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Świętochłowice, Wojkowice oraz Zabrze [źródło:
www.kzkgop.com.pl].
15 źródło: internetowy rozkład jazdy KZK GOP [http://rozkłady.kzkgop.pl]
14
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Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, według stanu na lipiec 2011 roku, największym
obłożeniem (ze względu na liczbę przewiezionych pasażerów) odznaczały się linie tramwajowe
nr 21 (Sosnowiec – Będzin – Dąbrowa Górnicza), 24 (Będzin – Sosnowiec), 27 (Sosnowiec –
Będzin – Dąbrowa Górnicza), 22 (Czeladź – Będzin – Dąbrowa Górnicza), 15 (Katowice –
Sosnowiec – Będzin), jak również linie autobusowe nr 27 (Katowice – Sosnowiec – Siemianowice
Śląskie – Czeladź – Będzin – Dąbrowa Górnicza), 807 (Katowice – Sosnowiec – Będzin – Dąbrowa
Górnicza), 814 (Dąbrowa Górnicza – Będzin – Czeladź – Sosnowiec – Katowice), 99 (Bytom –
Piekary Śląskie – Bobrowniki – Wojkowice – Będzin), 40 (Katowice – Sosnowiec – Będzin)
oraz 260 (Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza – Będzin). W przypadku wyżej wymienionych linii
komunikacyjnych na każdy kurs w dzień powszedni przypadało średnio powyżej 70 pasażerów.
Trzeba odnotować, iż największym obłożeniem, mierzonym ilością przewożonych osób, cechują
się linie publicznego transportu zbiorowego łączące Będzin z Dąbrową Górniczą, Sosnowcem
oraz Katowicami. W związku z powyższym miasta te można uznać za główne punkty ciążeń
mieszkańców Będzina, jako miejsca dojazdów do pracy czy też obiektów handlowych
i usługowych.

2.2.2. Struktura i stan środowiska przyrodniczego
Komponenty środowiska naturalnego stanowią pierwotny, aczkolwiek bierny czynnik rozwoju
społeczno-gospodarczego. Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w szczególności
zaś budowa geologiczna (m.in. występowanie surowców naturalnych), rzeźba terenu
(ukształtowanie powierzchni), sieć hydrograficzna (rozmieszczenie cieków i zbiorników
wodnych) oraz warunki klimatyczne, mogą ułatwiać, utrudniać, lub wręcz uniemożliwiać
podejmowanie określonych działalności antropogenicznych. Ponadto walory i stan jakościowy
środowiska naturalnego uznawane są za ważny element atrakcyjności jednostek terytorialnych,
zarówno pod względem osadniczym, turystycznym, jak również inwestycyjnym.
Struktura (komponenty) środowiska przyrodniczego
W granicach Będzina znajdują się udokumentowane złoża węgla kamiennego, a także surowców
skalnych (piasków podsadzkowych, surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz surowców
ilastych dla przemysłu cementowego)16. Złoża węgla kamiennego zalegające na obszarze miasta
podzielone zostały na dwa obszary górnicze: „Grodziec” i „Paryż”. Złoże „Grodziec”
zlokalizowane jest w północno-zachodniej części Będzina (na terenie dzielnicy Grodziec), z kolei
złoże „Paryż” znajduje się we wschodniej części miasta (w dzielnicy Ksawera). Wydobycie węgla
kamiennego ze złóż zalegających na terenie Będzina zostało zaniechane, a ich zasoby określane
są jako pozabilansowe, co oznacza, że ze względu na cechy naturalne oraz warunki
występowania kopalin, ich eksploatacja na chwilę obecną nie jest możliwa17.
W zachodniej części miasta, w dzielnicy Grodziec, znajduje się złoże piasków podsadzkowych
„Rozkówka”, o łącznej powierzchni 31 ha, którego geologiczne zasoby bilansowe (nadające
się do eksploatacji przy obecnej technologii wydobycia), szacowane są na 1036 tys. m3.
źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 – 2015
źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2010 r., Państwowy
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2011, Warszawa
16
17
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W zachodniej części Będzina zlokalizowane jest również złoże surowców ilastych do produkcji
cementu „Grodziec”, zajmujące obszar 5,4 ha. Jego zasoby bilansowe wynoszą 1750 tys. ton.
Ostatnim ze złóż surowców skalnych, jakie występują na terenie miasta jest złoże surowców
ilastych ceramiki budowlanej „Łagisza 10”, znajdujące się w północnej części Będzina,
w dzielnicy Łagisza. Złoże to zajmuje powierzchnię 2,5 ha, a jego geologiczne zasoby bilansowe
szacowane są na 254 tys. ton. na chwilę obecną w Mieście nie prowadzi się wydobycia kopalin
ze złóż surowców skalnych18.
Będzin położony jest w zlewni Wisły. Głównymi ciekami rzecznymi prowadzącymi wody przez
obszar miasta są Przemsza (lewy dopływ Wisły) oraz Brynica (główny dopływ Czarnej
Przemszy). Ponadto uzupełnieniem sieci hydrograficznej Będzina są mniejsze potoki (Psarski,
Łagiski, Zagórski, Pogoria oraz Wielonka). Równocześnie na obszarze miasta występują wody
podziemne. Będzin położony jest w zasięgu dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,
a mianowicie GZWP 329 „Bytom” (wody występujące w utworach triasu) oraz GZWP 456
„Będzin” (wody występujące w utworach karbonu)19.
Stan środowiska naturalnego
Pierwotne środowisko przyrodnicze Będzina zostało silnie przekształcone pod wpływem
aktywności antropogenicznej, w głównej mierze zaś działalności wydobywczej (górnictwo węgla
kamiennego i odkrywkowa eksploatacja surowców skalnych) oraz przemysłowej. Jednocześnie
trzeba podkreślić, iż środowisko naturalne Miasta z roku na rok podnosi się pod względem stanu
jakości. Zjawisko niskiej emisji, bardzo niekorzystnie wpływające na stan środowiska
naturalnego i jakość życia mieszkańców eliminowane jest poprzez dofinansowanie do zmiany
ogrzewania z węglowego na ekologiczne źródła ciepła, jakie można uzyskać z Urzędu Miejskiego
w Będzinie. Ponadto duże znaczenie dla stanu środowiska w Mieście mają nowe nasadzenia
drzew.
Za główne antropogeniczne przyczyny zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie
miasta, należy uznać działalność przemysłową, transport, jak również tzw. niską emisję
w zasobach mieszkaniowych (z lokalnych kotłowni oraz przydomowych pieców grzewczych).
Wśród najpoważniejszych punktowych źródeł emisji gazowych i pyłowych zanieczyszczeń
powietrza, zlokalizowanych w granicach miasta, trzeba wymienić Tauron Wytwarzanie S.A.
(Elektrownia Łagisza), Hutę „Będzin”, a także Elektrociepłownię „Będzin” 20. Równocześnie
należy odnotować, iż Elektrociepłownia „Będzin” oraz Tauron Wytwarzanie S.A. (Elektrownia
Łagisza) w 2010 roku zaliczone zostały do grupy głównych emitorów dwutlenku siarki
w województwie śląskim. Ponadto Tauron Wytwarzanie S.A. (Elektrownia Łagisza) znalazł
się w gronie zakładów przemysłowych, będących największymi punktowymi źródłami emisji
dwutlenku azotu i zanieczyszczeń pyłowych w skali całego regionu21. Najwyższe stężenie
komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza w przestrzeni Będzina, koncentruje się wzdłuż
głównych ciągów kołowych wiodących przez obszar miasta, w szczególności zaś drogi krajowej
źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2010 r., Państwowy
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2011, Warszawa
19 źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 – 2015
20 źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 – 2015
21 źródło: Stan środowiska w województwie śląskim w 2010 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach
18
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nr 86, będącej elementem szlaku transportowego, łączącego Katowice z centralną i północną
Polską22. Równocześnie należy podkreślić, iż znaczny wpływ na niezadowalający stan
jakościowy powietrza atmosferycznego w Będzinie, wywierają zakłady przemysłowe
zlokalizowane w graniczących z miastem ośrodkach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
m.in. w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.
W okolicach dużych zakładów przemysłowych, jak również wzdłuż głównych szlaków
transportowych przebiegających przez Będzin, odnotowuje się ponadto przekroczone normy
dopuszczalnego nasilenia hałasu, co szczególnie negatywnie wpływa na samopoczucie
oraz jakość życia mieszkańców23.
Wody powierzchniowe prowadzone przez rzeki oraz potoki przepływające przez obszar
Będzina są wodami pozaklasowymi, co oznacza, że nie mieszczą się one w żadnej z trzech
istniejących klas czystości. Cieki wodne na terenie miasta są silnie zanieczyszczone, zwłaszcza
pod względem bakteriologicznym. Wody powierzchniowe w granicach Będzina wykazują
wysokie stężenie substancji biogennych (związków azotu i fosforu), będących główną przyczyną
ich eutrofizacji, tj. nadmiernego użyźnienia. Wśród głównych przyczyn zanieczyszczenia rzek
i potoków na obszarze miasta, należy wymienić bezpośrednie zrzutowanie ścieków
komunalnych
i przemysłowych,
a także
niewłaściwe
składowanie
odpadów
(w tym występowanie tzw. dzikich wysypisk śmieci). Ponadto znaczny wpływ na stan czystości
wód w Będzinie wywierają ścieki deszczowe spływające z dróg, placów składowych i stacji
paliw, jak również zanieczyszczenia spływające z pól uprawnych, związane ze stosowaniem
nawozów sztucznych. Niemniej jednak wypada odnotować, iż duża cześć nieczystości niesionych
przez rzeki oraz potoki przepływające przez Będzin, ma swoje źródło poza granicami miasta.
Równocześnie trzeba podkreślić, iż wody podziemne występujące na obszarze Będzina są silnie
narażone na zanieczyszczenia przesiąkające wraz z wodami opadowymi24.
Pośród najbardziej widocznych przeobrażeń środowiska naturalnego Będzina należy wskazać
na wyraźne przemiany rzeźby terenu (ukształtowania powierzchni), spowodowane w wyniku
górnictwa węgla kamiennego, jak również odkrywkowej eksploatacji złóż surowców skalnych.
W granicach miasta występują obszary zdegradowane, wymagające rekultywacji, do których
zaliczają się: dawne wyrobisko odkrywkowe węgla kamiennego (odkrywka „Brozowica”
w dzielnicy Łagisza), dawne wyrobisko odkrywkowe wapieni oraz dolomitów triasowych
(dzielnica Warpie), teren „Kijowa” (dawne wyrobisko odkrywkowe zlokalizowane w dzielnicy
Grodziec), zwałowisko skały płonnej nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego „Grodziec”, a także
wyrobisko nieistniejącej już cegielni w Łagiszy. Ponadto w związku z intensywną działalnością
wydobywczą, jaka miała miejsce w Będzinie, obszar miasta zagrożony jest możliwością
wystąpienia szkód górniczych w postaci osiadania terenu czy powstawania nieciągłych
deformacji powierzchni (progów, szczelin, spękań i zapadlisk). Należy podkreślić, iż jest
to zjawisko niezwykle niekorzystne, które rodzi poważne problemy w zagospodarowaniu
terenu, jak również może destrukcyjnie wpływać na istniejącą zabudowę oraz infrastrukturę
techniczną (przede wszystkim sieci przesyłowe)25.

źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 – 2015
źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 – 2015
24 źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 – 2015
25 źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 – 2015
22
23
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Pod wpływem działalności antropogenicznej silnemu przekształceniu uległa także pierwotna
szata roślinna miasta. Współcześnie największym zwartym kompleksem leśnym w Będzinie jest
Las Grodziecki, będący pozostałością rozległych lasów doliny Czarnej Przemszy, które zostały
przetrzebione w okresie epoki industrialnej. Pozostałe obszary zadrzewione tworzą niewielkie,
rozproszone enklawy w przestrzeni miasta26.
Ochrona środowiska przyrodniczego
Łączna powierzchnia terenów objętych ochroną prawną (w formie obszarów chronionego
krajobrazu) w granicach Będzina w 2010 roku wynosiła 303,3 ha, co stanowiło 8,1% obszaru
miasta. Dla porównania udział terenów chronionych w Tarnowskich Górach i Zawierciu wynosił
odpowiednio 3,1% (263,1 ha) oraz 53,5% (4564,0 ha). Natomiast na obszarze Czeladzi
nie odnotowano powierzchni objętych ochroną prawną27.
W granicach administracyjnych Będzina znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu,
a mianowicie Góra Zamkowa (6,7 ha), Góra św. Doroty (147,3 ha) oraz Las Grodziecki
(149,3 ha), które w przestrzeni miasta są terenami o najwyższej atrakcyjności pod względem
przyrodniczym, krajobrazowym, jak również wypoczynkowym. Ponadto na mocy uchwały Rady
Miejskiej w Będzinie, za pomniki przyrody ożywionej uznano łącznie 100 drzew, w tym całą
aleję kasztanową w Parku Ciechanowskich (48 drzew). Równocześnie warto odnotować,
iż w granicach miasta występują siedliska roślin objętych całkowitą ochroną prawną (np. cis
pospolity, dziewięćsił bezłodygowy, storczyk szerokolistny), jak również ptaków o malejącej
liczebności w skali Europy Środkowej bądź też zagrożonych wyginięciem (m.in. jastrząb,
myszołów, remiz, pustułka, pliszka żółta, czy wilga)28.

2.2.3. Zagospodarowanie przestrzenne
Obszar Będzina umownie dzielony jest na 8 dzielnic, którymi są: Grodziec, Gzichów, Ksawera,
Łagisza, Małobądz, Syberka, Śródmieście oraz Warpie. Podział miasta na dzielnice, zilustrowany
na rycinie 5, wynika przede wszystkim z układu przestrzenno-strukturalnego, jaki został
ukształtowany w minionych okresach historycznych. Obszarami formowanymi począwszy
od średniowiecza są Śródmieście, a także Grodziec i Łagisza. Z kolei genezy rozwoju dzielnic
Warpie, Ksawera i Małobądz należy upatrywać w procesach osadnictwa z epoki industrialnej.
Syberka i Gzichów są natomiast terenami osadnictwa powojennego29.

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie [bedzin.bip.info.pl]
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
28 źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie [bedzin.bip.info.pl]
29 źródło: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Będzina
26
27
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Ryc. 5. Podział Będzina na dzielnice

źródło: opracowanie własne na podstawie Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina

Generalnie w przestrzeni Będzina dominują tereny zurbanizowane i nieużytkowane grunty
rolne. Równocześnie warto podkreślić, iż poszczególne dzielnice miasta różnią się pomiędzy
sobą zarówno pod względem stopnia intensywności użytkowania powierzchni, jak również
charakteru zagospodarowania. Najwyższym poziomem zainwestowania w skali całego Będzina
odznaczają się Syberka, Śródmieście oraz Małobądz. Z kolei największym udziałem terenów
niezagospodarowanych charakteryzują się Grodziec i Gzichów. Najwyższą koncentracją
obszarów przemysłowych w przestrzeni miasta cechują się Łagisza, a także Grodziec. Ponadto
na terenie Łagiszy, Gzichowa oraz Grodźca zaznacza się znaczny odsetek terenów rolnych
i leśnych. Większość obiektów obsługi technicznej oraz usług komunalnych zlokalizowana jest
natomiast na obszarze dzielnic Łagisza i Małobądz. Najwyższym stopniem urbanizacji
charakteryzują się Śródmieście, Małobądz, Syberka i Ksawera, gdzie w strukturze zabudowy
wyraźnie dominują wielorodzinne zespoły mieszkaniowe. Z kolei obszarami o największej
koncentracji budownictwa jednorodzinnego są Grodziec, Łagisza oraz Gzichów. Równocześnie
należy odnotować, iż dzielnica Śródmieście odznacza się ponadprzeciętnym nagromadzeniem
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obiektów użyteczności publicznej oraz usług publicznych w skali całego miasta30. Strukturę
zagospodarowania przestrzennego Będzina zobrazowano na rycinie 6.
Ryc. 6. Struktura zagospodarowania przestrzennego Będzina

źródło: opracowanie własne na podstawie planu miasta Będzina

Rdzeń układu urbanistycznego Będzina, stanowi czternastowieczne centrum. Niemniej jednak
wysoce niezadowalający stan techniczny budynków, a także ich niewłaściwe zagospodarowanie,
doprowadziły w efekcie do degradacji przestrzennej oraz funkcjonalnej obszaru Śródmieścia,
a co za tym idzie przesunięcia głównego centrum handlowo-usługowego w kierunku młodszych
dzielnic miasta. W konsekwencji ważnymi przestrzeniami publicznymi Będzina stały
się Plac 3 Maja, jak również Plac Dworcowy, a łącząca je ulica Małachowskiego, uznawana
jest za wewnętrzny pasaż miejski31.

30
31

źródło: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Będzina
źródło: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Będzina
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Ryc. 7. Rozmieszczenie terenów problemowych w przestrzeni Będzina

źródło: opracowanie własne na podstawie Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina

W granicach Będzina znajdują się zdegradowane tereny poprzemysłowe (np. obiekty dawnej
Cementowni „Grodziec” czy Kopalni Węgla Kamiennego „Grodziec”), które wymagają
zagospodarowania, restrukturyzacji bądź podjęcia działań naprawczych. Problem
nagromadzenia obszarów oraz obiektów poprzemysłowych podlegających systematycznej
dewastacji dotyczy w głównej mierze dzielnicy Grodziec, zlokalizowanej w zachodniej części
miasta32. Rozmieszczenie różnego rodzaju terenów problemowych (poeksploatacyjnych
i poprzemysłowych) w przestrzeni Będzina, zostało zilustrowane na rycinie 7.
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źródło: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Będzina
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Z punktu widzenia możliwości, jakie stwarza obecne zagospodarowanie terenu dla dalszego
rozwoju jednostek osadniczych, w głównej mierze zaś dla lokalizacji potencjalnych działalności
gospodarczych, szczególną rolę spełniają wolne obszary inwestycyjne. Przy czym należy
podkreślić, iż znaczenie posiada nie tylko podaż dostępnych terenów, lecz także
ich umiejscowienie w przestrzeni miasta, stopień skonsolidowania, stosunki własnościowe,
jak również uzbrojenie infrastrukturalne, czyli dostęp do dróg publicznych oraz wyposażenie
w podstawowe media. Za szczególnie atrakcyjne obszary pod kątem lokalizacji potencjalnych
inwestycji prywatnych uznaje się zwarte tereny, będące własnością jednostki samorządu
terytorialnego, cechujące się dobrą dostępnością komunikacyjną, a także zaopatrzone w sieci
infrastruktury technicznej. Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego,
w 2010 roku grunty komunalne w Będzinie zajmowały łączną powierzchnię 724,0 ha,
co stanowiło 19,4% obszaru miasta. Równocześnie powierzchnia gruntów komunalnych
tworzących gminny zasób nieruchomości wyniosła 576,0 ha, czyli 15,4% terenu Będzina.
Dla porównania udział gruntów komunalnych tworzących gminny zasób nieruchomości
w Czeladzi, Zawierciu i Tarnowskich Górach, kształtował się odpowiednio na poziomie 36,9%
(604,0 ha), 6,6% (563,0 ha) oraz 10,6% (888,3 ha)33. Pomimo znacznej powierzchni
nieruchomości będących przedmiotem własności samorządu miasta, należy podkreślić,
iż Będzin charakteryzuje się niezadowalającą podażą kompleksowo przygotowanych terenów
inwestycyjnych. Wśród podstawowych problemów w tym zakresie należy wskazać
na niedostateczną liczbę obszarów dostępnych komunikacyjnie, a także gruntów wyposażonych
w podstawowe media34.
W sferze zagospodarowania przestrzennego w Będzinie, zdefiniowano dotychczas szereg
istotnych problemów. Poza wymienionymi wcześniej, na szczególną uwagę zasługują także
nieuregulowane stosunki własnościowe w zakresie stanu posiadania nieruchomości (w głównej
mierze na obszarze Śródmieścia), współistnienie terenów przemysłowych z zabudową
mieszkaniową i terenami rekreacyjnymi (przede wszystkim w dzielnicy Łagisza), miejscowy
niedorozwój sieci infrastruktury komunalnej (wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej),
dekapitalizacja techniczna wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych (blokowisk), jak również
chaos przestrzenny, który dotyczy w znacznej mierze wschodniej części miasta (dzielnice
Warpie i Ksawera). Niemniej jednak za najważniejszy problem w sferze zagospodarowania
przestrzennego Będzina, trzeba uznać stale postępującą degradację Śródmieścia, przejawiającą
się m.in. w fizycznym ubytku substancji materialnej o walorach kulturowych oraz dekapitalizacji
technicznej starych zasobów mieszkaniowych. Równocześnie należy podkreślić, iż problemy
przestrzenne na tym obszarze przekładają się na występowanie różnego rodzaju niekorzystnych
zjawisk społecznych (ponadprzeciętna w skali miasta koncentracja problemów ubóstwa,
zagrożenia przestępczością, marginalizacji i wykluczenia społecznego). Dodatkowo na obniżenie
rangi Śródmieścia wpływ wywiera niedostateczna podaż terenów służących wypoczynkowi
oraz rekreacji35.

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
źródło: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Będzina
35 źródło: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Będzina
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2.2.4. Infrastruktura techniczna
Pod pojęciem infrastruktury technicznej na ogół rozumie się urządzenia oraz sieci przesyłowe,
a także związane z nimi obiekty, świadczące niezbędne usługi zarówno dla mieszkańców
określonych jednostek osadniczych, jak również zlokalizowanych na ich terenie działalności
gospodarczych. Wypada podkreślić, iż nagromadzenie infrastruktury technicznej, a także jej stan
jakościowy, wpływają na poziom życia ludności, a także stanowią istotny czynnik atrakcyjności
inwestycyjnej.
Infrastruktura drogowa
Zgodnie z informacjami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego
w Będzinie, według stanu na koniec grudnia 2011 roku, w graniach miasta znajdowało
się 106,69 km dróg publicznych kategorii L (drogi lokalne), o łącznej powierzchni 529,99 tys. m2.
Wśród dróg umiejscowionych
na obszarze Będzina,
przeważały dwujezdniowe
oraz wielojezdniowe ciągi komunikacyjne, które stanowiły 55,4% (58,03 km) ogólnej długości
szlaków transportu kołowego. Równocześnie w strukturze ciągów komunikacji kołowej
w Mieście, dominowały drogi o nawierzchni twardej ulepszonej (bitumicznej i betonowej), które
stanowiły 97,9% łącznej długości dróg o nawierzchni twardej oraz 92,5% ogólnej długości
wszystkich dróg zlokalizowanych w granicach administracyjnych Będzina. Drogi gminne
na terenie miasta posiadają znaczne rezerwy przepustowości, a ruch poza sporadycznymi,
krótkotrwałymi sytuacjami, jest umiarkowany. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę
na znaczne potrzeby w zakresie modernizacji dróg lokalnych w Będzinie. Spośród ogólnej
długości ciągów komunikacji kołowej w Mieście, w 2011 roku jedynie 38,2% (40,00 km)
znajdowało się w dobrym stanie technicznym. W granicach Będzina zlokalizowanych jest
w sumie 12 obiektów inżynierskich transportu drogowego, których stan techniczny należy
ocenić jako odpowiedni bądź zadowalający36. Układ komunikacyjny Będzina został zobrazowany
na rycinie 8.
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źródło: informacje Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie
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Ryc. 8. Układ komunikacyjny Będzina

źródło: opracowanie własne na podstawie planu miasta Będzina

W 2011 roku na zadania z zakresu robót drogowo-mostowych w Będzinie, przeznaczono
w sumie 9920,46 tys. zł. Jednocześnie wypada odnotować, iż na budowę nowych dróg
wydatkowano 1997,90 tys. zł (20,1% całości), natomiast na przebudowę i rozbudowę
istniejących dróg, a także na remonty istniejących dróg, odpowiednio 1055,69 tys. zł (10,6%
całości) oraz 1395,00 tys. zł (14,1% całości). Pozostałe środki finansowe wydatkowane zostały
na wykup gruntów (4,8% całości) oraz inne zadania związane z utrzymaniem infrastruktury
drogowej (50,4% całości)37.
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie dysponuje
w sumie 1820 miejscami parkingowymi, które są zlokalizowane na obszarze Śródmieścia
oraz dzielnic Warpie i Ksawera. W centrum miasta znajduje się 340 miejsc postojowych
na parkingach wydzielonych, a także 400 przyulicznych miejsc postojowych. W dzielnicy Warpie
położonych jest 280 miejsc postojowych na parkingach wydzielonych oraz 420 przyulicznych
miejsc postojowych. Z kolei na terenie dzielnicy Ksawera zlokalizowanych jest 20 miejsc
postojowych na parkingach wydzielonych i 360 przyulicznych miejsc postojowych38.
W latach 2011-2012 dzięki realizacji projektu subregionalnego pt. „Rozwój infrastruktury
aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa
37
38

źródło: informacje Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie
źródło: informacje Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie
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Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, infrastruktura rowerowa
w Będzinie znacząco się rozwinęła, co spowodowało wzrost zainteresowania mieszkańców
komunikacją rowerową pełniącą do tej pory marginalną rolę w Mieście. Przedmiotem
zrealizowanego projektu był rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji
w postaci kompleksowej przebudowy i rozbudowy "Centrum Sportów Letnich i Wodnych
Pogoria"
w Dąbrowie Górniczej oraz systemu ścieżek rowerowych łączących ośrodek
z sąsiednimi miastami - Będzinem, Siewierzem oraz Sławkowem, jak również z całym
powstającym obecnie w subregionie centralnym systemem szlaków rowerowych.
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Będzin zaopatrywany jest w wodę z trzech źródeł, którymi są trzy własne ujęcia głębinowe
(Małobądz B-I, Małobądz B-II, Rozkówka), ujęcie głębinowe gminy Psary, a także magistrala
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach39. W 2010 roku długość czynnej
sieci rozdzielczej na terenie miasta wynosiła 177,7 km40. Zarządcą sieci wodociągowej,
jak również własnych głębinowych ujęć wody na terenie stolicy powiatu będzińskiego jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie. Jak wynika
z informacji zamieszczonych w tabeli 5, Będzin odznacza się bardzo wysokim odsetkiem
mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej, w szczególności na tle kraju
oraz województwa śląskiego. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że miejska sieć
wodociągowa charakteryzuje się niedostatecznym stanem technicznym, co należy wiązać
z faktem, iż przeważająca liczba urządzeń i przewodów ma więcej niż 20 lat, a także wykonana
została ze stali będącej stopem łatwo podlegającym korozji. Ponadto negatywny wpływ na stan
jakościowy sieci wodociągowej, wywierają szkody górnicze. Powyższe uwarunkowania
są głównymi przyczynami wysokich strat wody, jakie notuje się na terenie Będzina41.
Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, długość czynnej sieci
kanalizacyjnej w Będzinie, w 2010 roku wynosiła 98,8 km42. Na terenie miasta istnieje system
kanalizacji mieszanej. Część Śródmieścia oraz dzielnica Grodziec posiadają kanalizację
ogólnospławną, z kolei nowopowstałe osiedla mieszkaniowe wyposażone są w kanalizację
rozdzielczą. Warto odnotować, iż Będzin charakteryzuje się bardzo wysokim odsetkiem ludności
korzystającej z sieci kanalizacyjnej, w szczególności na tle kraju, województwa śląskiego,
jak również powiatu będzińskiego, co zostało zilustrowane w tabeli 5.
Tab. 5. Odsetek mieszkańców Będzina korzystających z urządzeń sieciowych oraz oczyszczalni
ścieków w 2010 roku na tle porównywanych jednostek terytorialnych [w %]
jednostka terytorialna

wodociąg

kanalizacja

oczyszczalnie
ścieków

Polska

87,5

62,1

65,2

województwo śląskie

93,4

69,1

72,0

podregion sosnowiecki

97,5

71,9

77,5

źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 – 2015
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
41 źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 – 2015
42 źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
39
40
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powiat będziński

98,4

61,9

58,8

Będzin

99,4

82,7

79,7

Czeladź

99,6

89,8

68,5

Zawiercie

98,8

75,4

79,3

Tarnowskie Góry

98,4

78,2

81,7

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Zgodnie z informacjami Urzędu Miejskiego w Będzinie, w ciągu najbliższych lat na obszarze
miasta urzeczywistnione zostaną dwie ważne operacje z zakresu gospodarki wodnokanalizacyjnej. Pierwszą z nich jest znajdujący się we wstępnej fazie realizacji projekt
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Grodziec w Będzinie”, który
pozwoli na zagospodarowanie ścieków z systemu kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy
Grodziec, będącego w trakcie przejmowania na rzecz majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie. Z kolei drugie z działań tj. projekt
pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap II”, zakłada uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na obszarze dzielnic Ksawera, Grodziec, Łagisza i Warpie. Przewidywany
okres realizacji tej operacji to lata 2015 – 2019.
W granicach administracyjnych Będzina zlokalizowane są dwie oczyszczalnie ścieków,
a mianowicie komunalna oczyszczalnia ścieków w Będzinie (jej administratorem jest Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie) oraz oczyszczalnia ścieków
przy Elektrowni „Łagisza” (jej administratorem jest Tauron Wytwarzanie S.A. – oddział
Elektrownia Łagisza w Będzinie)43. Ponadto mieszkańcy miasta obsługiwani są przez
oczyszczalnię ścieków w Wojkowicach (jej administratorem jest samorząd gminy Wojkowice)
oraz oczyszczalnię ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej (jej administratorem jest
Przedsiębiorstwo Wodociąg i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej). Miejska oczyszczalnia
ścieków w Będzinie została oddana do eksploatacji w 1972 roku (w 1996 roku oddano
do użytku część biologiczną). Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego
z podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych, co posiada duże znaczenie
w kontekście silnego zanieczyszczania lokalnych cieków wodnych pod względem
bakteriologicznym44. Ponadto wypada odnotować, iż Będzin cechuje się wysokim odsetkiem
ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków, zwłaszcza na tle kraju, województwa
śląskiego, powiatu będzińskiego, a także miasta Czeladź, co zostało przedstawione w tabeli 5.

2.2.5. Mieszkalnictwo
Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w granicach Będzina w 2010
roku, położonych było w sumie 5849 budynków mieszkalnych, w których znajdowało się łącznie
25475 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wynosiła 58,3 m 2,
kształtując się tym samym znacznie poniżej średniej wartości dla kraju (70,9 m2), województwa
źródło: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Będzina
źródło: portal internetowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie Sp. z o.o.
[www.mpwik.bedzin.pl].
43
44
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śląskiego (67,9 m2), podregionu sosnowieckiego (62,3 m2) oraz powiatu będzińskiego (67,6 m2).
Pod względem analizowanej cechy Będzin wypada również niekorzystnie na tle Zawiercia
oraz Tarnowskich Gór, co zostało zilustrowane na rycinie 9.
Ryc. 9. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania w Będzinie w 2010 roku na tle
porównywanych jednostek terytorialnych [w m2]
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Niemniej jednak wypada zauważyć, iż niska przeciętna powierzchnia mieszkania,
nie przekładała się na średnią powierzchnię lokalu, przypadającą na 1 użytkownika, która
w 2010 roku w Będzinie wynosiła 25,3 m2, odpowiadając równocześnie wartościom
obserwowanym w przypadku porównywanych jednostek terytorialnych45.
Pod względem rozmiarów budownictwa mieszkaniowego Będzin wypada korzystnie na tle
Czeladzi, Zawiercia oraz Tarnowskich Gór, co należy wiązać przede wszystkim z większą skalą
budownictwa wielorodzinnego. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na rycinie 10, w latach
2005 – 2010, na obszarze Będzina oddano do użytku w sumie 379 budynków mieszkalnych,
dysponujących łącznie 1044 lokalami. Równocześnie w rozpatrywanym horyzoncie czasowym
w Mieście powstało 75 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których znalazło się 726
mieszkań, tj. 69,5% ogólnej liczby lokali oddanych do użytku w badanym okresie.
Dla porównania w tym samym czasie w Tarnowskich Górach powstało 15 wielorodzinnych
budynków mieszkalnych, dysponujących w sumie 127 lokalami. Natomiast w Zawierciu
oraz Czeladzi oddano do użytku po jednym tego rodzaju obiekcie46.

45
46

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Ryc. 10. Budynki mieszkalne oraz mieszkania oddane do użytku w Będzinie w latach 2005 – 2010
na tle wybranych miast województwa śląskiego.
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

W latach 2005 – 2010 w Będzinie skala budownictwa jednorodzinnego odznaczała
się mniejszymi rozmiarami w porównaniu z Tarnowskimi Górami i Zawierciem.
W analizowanym horyzoncie czasowym na obszarze Będzina oddano do użytku w sumie 318
lokali w budownictwie indywidualnym. W tym samym czasie w Tarnowskich Górach i Zawierciu
powstało ich odpowiednio 641 oraz 38947. Niemniej jednak na podstawie ogólnej skali
budownictwa mieszkaniowego, w szczególności zaś wielorodzinnego, można wnioskować,
iż Będzin charakteryzuje się dużo wyższym zainteresowaniem ze strony deweloperów,
na tle porównywanych ośrodków miejskich.
Z punktu widzenia poziomu oraz jakości życia mieszkańców, istotne znaczenie posiada nie tylko
dostępność lokali mieszkaniowych, lecz także ich standard. W tym miejscu należy zaznaczyć,
iż pod względem wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne, Będzin
wypada niekorzystnie w porównaniu z Czeladzią, Zawierciem, jak również Tarnowskimi Górami,
co zostało zobrazowane w tabeli 6. Wypada zwrócić szczególną uwagę na relatywnie niski
odsetek lokali wyposażonych w łazienkę.

Tab. 6. Odsetek mieszkań wyposażonych w wybrane instalacje techniczno-sanitarne w Będzinie
w 2010 roku na tle porównywanych jednostek terytorialnych [w %]
jednostka terytorialna
Polska
47

łazienka

centralne ogrzewanie

87,2

78,5

gaz sieciowy
56,4

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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województwo śląskie

90,7

79,7

63,2

podregion sosnowiecki

91,3

79,1

61,0

powiat będziński

89,5

74,6

60,6

Będzin

89,6

76,5

65,2

Czeladź

93,1

67,6

71,3

Zawiercie

91,7

81,2

69,7

Tarnowskie Góry

94,2

80,5

73,2

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Gmina Będzin gospodaruje zasobami mieszkaniowymi, które stanowią jej własność (mieszkania
w budynkach komunalnych), współwłasność (z wspólnotami mieszkaniowymi), bądź pozostają
w samoistnym posiadaniu miasta. Zgodnie z informacjami Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku,
komunalne zasoby mieszkaniowe obejmowały: 82 budynki komunalne (834 lokali
mieszkalnych), 96 budynków przymusowego zarządu (1431 lokali mieszkalnych) oraz 145
budynków stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy (1847 lokali
komunalnych). Komunalne zasoby mieszkaniowe na obszarze miasta charakteryzują
się zróżnicowanym standardem. Lokale o najwyższym standardzie wyposażone są w instalacje:
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, a także centralne ogrzewanie. Z kolei mieszkania
zlokalizowane w budynkach substandardowych, posiadają jedynie instalację elektryczną
oraz dostęp do wody na korytarzu. Lokale położone w centrum miasta wyposażone
są przeważnie w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Typowe mieszkanie w starej
części centrum miasta, to lokal dwuizbowy, składający się z kuchni oraz pokoju, bez łazienki,
z toaletą na korytarzu. Mieszkania te ogrzewane są piecami na paliwo stałe. Warto również
odnotować, iż w październiku 2011 roku do użytku oddany został nowy kompleks budynków
socjalnych, położony przy ul. Wolskiej. Kompleks tworzy 12 budynków, obejmujących w sumie
77 lokali mieszkalnych, wyposażonych w centralne ogrzewanie podłogowe, a także instalację
elektryczną i wodno-kanalizacyjną48. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż Będzin ciągle
charakteryzuje się niewystarczającą podażą tanich lokali socjalnych i komunalnych, w stosunku
do rosnącego nań zapotrzebowania49.

48
49

źródło: informacje Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie
źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będzin na lata 2009 – 2013
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SFERA PRZESTRZENNA – PODSUMOWANIE
Mocne strony:
― położenie w granicach konurbacji katowickiej, która ze względu na ponadprzeciętną
koncentrację ludności w skali całego kraju, stanowi rozległy rynek zbytu o dużym
stopniu chłonności;
― niezwykle korzystne umiejscowienie względem głównych szlaków transportowych
(drogowych oraz kolejowych), międzynarodowego portu lotniczego Katowice –
Pyrzowice, a także największego węzła komunikacyjnego, jaki tworzy stolica regionu
wraz z pozostałymi miastami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego;
― bardzo wysoki poziom dostępności komunikacyjnej w transporcie kolejowym
oraz publicznym
transporcie
zbiorowym
do najważniejszych
ośrodków
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego;
― znaczna powierzchnia gruntów będących przedmiotem własności samorządu Miasta;
― bardzo wysoki odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej;
― bardzo wysoki odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej;
― wysoki odsetek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków.
Słabe strony:
― niezadowalający stan jakościowy środowiska przyrodniczego (silnie przekształcona
rzeźba terenu oraz ponadprzeciętne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
i wód powierzchniowych);
― występowanie w granicach miasta terenów zdegradowanych (zwałowisk skały
płonnej oraz wyrobisk poeksploatacyjnych), wymagających rekultywacji;
― zagrożenie wystąpieniem potencjalnych szkód górniczych (m.in. osiadanie terenu,
powstawanie nieciągłych deformacji powierzchni);
― występowanie w granicach miasta zdegradowanych terenów poprzemysłowych,
wymagających zagospodarowania bądź restrukturyzacji;
― wysoce zdekapitalizowana tkanka urbanistyczna w centrum miasta, będąca jedną
z głównych przyczyn degradacji przestrzennej i funkcjonalnej obszaru Śródmieścia;
― niedostateczna podaż kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych;
― nieuregulowane stosunki własnościowe w zakresie stanu posiadania nieruchomości,
co dotyczy w głównej mierze obszaru Śródmieścia;
― współistnienie terenów przemysłowych z zabudową mieszkaniową oraz terenami
rekreacyjnymi;
― miejscowy niedorozwój sieci infrastruktury technicznej;
― dekapitalizacja techniczna wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych (blokowisk);
― niezadowalający poziom ładu przestrzennego (chaos przestrzenny);
― niezadowalający stan techniczny dróg lokalnych;
― niezadowalający stan techniczny miejskiej sieci wodociągowej;
― niska wartość przeciętnej powierzchni użytkowej jednego mieszkania;
― relatywnie niższy odsetek mieszkań wyposażonych w główne instalacje technicznosanitarne w porównaniu z Czeladzią, Zawierciem oraz Tarnowskimi Górami;
― niedostateczna podaż tanich lokali socjalnych i komunalnych;
― niski standard większości mieszkań socjalnych i komunalnych.
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2.3. Sfera gospodarcza

2.3.1. Struktura lokalnej gospodarki
Kondycja lokalnej gospodarki odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju społecznoekonomicznego. W tym miejscu należy podkreślić, iż znaczenie posiada nie tylko wielkość
gospodarki, mierzona liczbą podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną, lecz także
ich struktura branżowa, wielkościowa oraz własnościowa. Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego, w 2011 roku na terenie Będzina działalność prowadziło 6667 podmiotów
wpisanych do rejestru REGON. W stosunku do 2005 roku liczba jednostek gospodarczych
w Mieście wzrosła o 106 podmiotów, tj. o 1,6%50. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych
w Będzinie w latach 2005 – 2011 zobrazowano na rycinie 11.
Ryc. 11. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w Będzinie w latach 2005 – 2011
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tabeli 7, w latach 2005 – 2011, tempo przyrostu
liczby jednostek prowadzących działalność ekonomiczną w Będzinie było niższe w porównaniu
z obszarem kraju oraz województwa śląskiego, gdzie zaobserwowano wzrost ilości podmiotów
wpisanych do rejestru REGON odpowiednio o 7,0% oraz 4,0%. Niemniej jednak pod względem
analizowanej cechy, Miasto wypada korzystnie na tle podregionu sosnowieckiego, jak również
powiatu będzińskiego, w przypadku których w rozpatrywanym horyzoncie czasowym
zanotowano spadek liczby jednostek gospodarczych. Równocześnie należy podkreślić,
że w badanym okresie tempo przyrostu ilości podmiotów gospodarczych w Będzinie było
wyższe w zestawieniu z Czeladzią i Zawierciem, gdzie zaobserwowano zmniejszenie liczby
50

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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jednostek prowadzących działalność ekonomiczną odpowiednio o 8,6% oraz 0,9%. Spośród
porównywanych miast jedynie Tarnowskie Góry osiągnęły wyższy wskaźnik wzrostu liczby
podmiotów wpisanych do rejestru REGON (o 6,6% w stosunku do 2005 roku)51. Na podstawie
przytoczonych powyżej informacji, Będzin należy uznać za Miasto charakteryzujące
się umiarkowanym poziomem atrakcyjności dla lokalizacji i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Tab. 7. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w Będzinie w latach 2005 – 2011 na tle
porównywanych jednostek terytorialnych [w %]
jednostka terytorialne

liczba podmiotów gospodarczych (2005 = 100%)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Polska

100,0

100,6

101,9

103,9

103,5

108,1

107,0

województwo śląskie

100,0

99,8

100,3

100,6

101,0

106,0

104,0

podregion sosnowiecki

100,0

98,2

97,8

97,8

96,4

100,9

96,9

powiat będziński

100,0

99,9

99,3

100,2

97,5

102,8

98,4

Będzin

100,0

99,3

98,6

99,8

100,4

105,4

101,6

Czeladź

100,0

100,2

99,1

99,0

95,2

99,2

91,4

Zawiercie

100,0

98,8

97,6

95,0

95,3

99,1

99,1

Tarnowskie Góry

100,0

99,5

101,1

102,3

102,0

107,7

106,6

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Istotnym miernikiem potencjału gospodarczego poszczególnych regionów, gmin oraz miast jest
wskaźnik przedsiębiorczości, który obrazuje liczbę podmiotów gospodarczych w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców. Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010
roku w Będzinie na każdy 1000 mieszkańców przypadało 118 jednostek prowadzących
działalność ekonomiczną. W tym miejscu należy podkreślić, iż Miasto charakteryzuje
się ponadprzeciętnym wskaźnikiem przedsiębiorczości zarówno w skali kraju (102),
województwa śląskiego (97), podregionu sosnowieckiego (101), jak również powiatu
będzińskiego (106). Ponadto, jak wynika z informacji zamieszczonych na rycinie 12, w Będzinie
na każdy 1000 mieszkańców przypada więcej podmiotów gospodarczych niż w przypadku
Czeladzi (102) oraz Zawiercia (95). Niemniej jednak wypada odnotować, iż wskaźnik
przedsiębiorczości w Będzinie jest nieznacznie niższy w porównaniu z Tarnowskimi Górami,
gdzie w 2010 roku zarejestrowanych było 121 podmiotów gospodarczych w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców52.

51
52

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Ryc. 12. Wskaźnik przedsiębiorczości w Będzinie w 2010 roku na tle porównywanych jednostek
terytorialnych
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2011 roku w Będzinie zdecydowanie
dominowały podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sektorze usług, które stanowiły
81,3% łącznej liczby jednostek wpisanych do rejestru REGON. Ponadto, jak wynika z informacji
zawartych w tabeli 8, Miasto charakteryzuje się najwyższym odsetkiem podmiotów
prowadzących działalność usługową na tle porównywanych jednostek terytorialnych.
W tym samym czasie wśród ogółu podmiotów gospodarczych w Będzinie, przedsiębiorstwa
przemysłowe oraz budowlane stanowiły 18,3%. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż jednostki
reprezentujące sektor pierwszy (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo) odgrywają
marginalną rolę w strukturze lokalnej gospodarki, stanowiąc jedynie 0,4% podmiotów
wpisanych do rejestru REGON53.
Tab. 8. Struktura podmiotów gospodarczych według sektorów gospodarki w Będzinie w 2011 roku
na tle wybranych jednostek terytorialnych [w %]
jednostka terytorialna

rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

przemysł
i budownictwo

usługi

Polska

2,4

21,6

76,0

województwo śląskie

1,1

21,5

77,4

podregion sosnowiecki

0,7

19,6

79,7

powiat będziński

0,9

19,8

79,3

Będzin

0,4

18,3

81,3

53

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Czeladź

0,2

19,7

80,1

Zawiercie

0,6

20,0

79,4

Tarnowskie Góry

0,8

22,2

77,0

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

W 2011 roku gospodarka Będzina cechowała się umiarkowanie zróżnicowaną strukturą
branżową. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, wśród jednostek wpisanych
do rejestru REGON, według poszczególnych sekcji PKD 2007, przeważały podmioty z sekcji
G (Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle),
które stanowiły 33,6% ogólnej liczby jednostek gospodarczych. Na tle pozostałych podmiotów
zaobserwowano równocześnie relatywnie duży odsetek jednostek reprezentujących sekcje
F (Budownictwo) – 10,6%, M (Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) – 8,1%,
C (Przetwórstwo przemysłowe) – 7,3%, H (Transport i gospodarka magazynowa) – 7,2%
oraz L (Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości) – 6,2%54. Na podstawie
powyższych informacji, Będzin należy uznać za Miasto o profilu handlowo-usługowym.
Strukturę branżową gospodarki Będzina w 2011 roku zobrazowano w tabeli 9.
Tab. 9. Liczba podmiotów gospodarczych według sekcji PKD 2007 w Będzinie w 2011 roku
sekcja PKD 2007
Sekcja A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja B

Górnictwo i wydobycie

Sekcja C

Przetwórstwo przemysłowe

Sekcja D
Sekcja E

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

liczba
podmiotów
27
3
487
5
20

Sekcja F

Budownictwo

Sekcja G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle

Sekcja H

Transport i gospodarka magazynowa

477

Sekcja I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

193

Sekcja J

Informacja i komunikacja

130

Sekcja K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

258

Sekcja L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

416

Sekcja M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

542

Sekcja N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

169

Sekcja O

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne

16

Sekcja P

Edukacja

54

704
2238

183

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Sekcja Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

318

Sekcja R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja S

Pozostała działalność usługowa

Sekcja T

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

0

Sekcja U

Organizacje i zespoły eksterytorialne

0

95
386

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w strukturze wielkościowej podmiotów
gospodarczych prowadzących działalność na obszarze Będzina, mierzonej za pomocą liczby
pracowników, w 2011 roku wyraźnie przeważały jednostki zatrudniające poniżej 9 osób
(mikroprzedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), które
stanowiły 95,2% ogólnej liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON. W tym samym czasie
małe przedsiębiorstwa (jednostki zatrudniające od 10 do 49 pracowników) oraz średnie
przedsiębiorstwa (jednostki zatrudniające od 50 do 249 pracowników) stanowiły łącznie 4,8%
ogólnej ilości podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną na terenie miasta. W 2011
roku w granicach Będzina znajdowały się jedynie 3 duże przedsiębiorstwa (liczba pracujących
powyżej 250 osób), przy czym w żadnym z nich rozmiary zatrudnienia nie przekroczyły 1000
osób55. Należy podkreślić, iż dominacja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
jak również sektora małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze wielkościowej podmiotów
gospodarczych, jest zjawiskiem charakterystycznym w skali całego kraju, czego potwierdzeniem
są informacje zamieszczone w tabeli 10.
Tab. 10. Struktura podmiotów gospodarczych według klas wielkości w Będzinie w 2011 roku na tle
wybranych jednostek terytorialnych [w %]
jednostka terytorialna

liczba zatrudnionych pracowników
0–9

10 – 49

50 – 249

powyżej 250

Polska

95,0

4,2

0,8

0,1

województwo śląskie

94,2

4,9

0,8

0,1

podregion sosnowiecki

95,0

4,2

0,7

0,1

powiat będziński

94,8

4,5

0,6

0,1

Będzin

95,2

4,1

0,7

0,1

Czeladź

94,5

5,0

0,5

0,1

Zawiercie

95,1

3,8

0,9

0,2

Tarnowskie Góry

93,9

5,2

0,8

0,1

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Rozpatrując strukturę wielkościową lokalnej gospodarki, należy podkreślić, że wśród
podmiotów o największych rozmiarach zatrudnienia w Będzinie, przeważają jednostki
prowadzące działalność w obszarze energetyki, przetwórstwa przemysłowego, jak również
gospodarki komunalnej. Wśród największych pracodawców w Mieście wypada wymienić
55

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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m.in. Tauron Wytwarzanie S.A. (Elektrownia Łagisza) (760 pracowników), Elektrociepłownię
Będzin S.A. (189 pracowników), Tauron Dystrybucja S.A. (Będziński Zakład
Elektroenergetyczny) (170 pracowników) oraz Fabrykę Przewodów Energetycznych S.A. (140
pracowników)56.
Wielkość zakładów przemysłowych, w tym kubatura obiektów oraz zajmowana przez
nie powierzchnia, przekładają się na wpływy z tytułu podatków, jakie generują poszczególne
jednostki do budżetu samorządowego. Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Będzinie, spośród
wszystkich podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych w granicach stolicy powiatu
będzińskiego, najwyższe przychody do budżetu miasta generowały jednostki prowadzące
działalność w obszarze energetyki oraz gospodarki komunalnej, a mianowicie: Tauron
Wytwarzanie S.A. (Elektrownia Łagisza), Tauron Dystrybucja S.A. (Będziński Zakład
Elektroenergetyczny), Elektrociepłownia Będzin S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie, Tauron Ciepło S.A., Tramwaje Śląskie S.A., Polskie Sieci
Elektroenergetyczne Operator S.A., Prologis Poland LXII Sp. z o.o., a także Prologis Poland XXXIX
Sp. z o.o..
W strukturze własnościowej jednostek wpisanych do rejestru REGON w Będzinie, w 2011 roku
zdecydowanie przeważały podmioty reprezentujące sektor prywatny, które stanowiły 96,8%
ogólnej liczby jednostek prowadzących działalność ekonomiczną w Mieście. Spośród
porównywanych jednostek terytorialnych jedynie w przypadku Czeladzi zanotowano wyraźne
odchylenie analizowanej cechy od wartości średniej dla kraju oraz województwa śląskiego57.
Udział sektora prywatnego w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych w Będzinie
na tle porównywanych jednostek terytorialnych przedstawia rycina 13.

źródło: informacje zamieszczone na portalu internetowym TeleAdreson [www.teleadreson.pl] w odniesieniu
do podmiotów gospodarczych, które ujawniły rozmiary zatrudnienia
57 źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
56
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Ryc. 13. Udział sektora prywatnego w strukturze własnościowej gospodarki w Będzinie w 2011
roku na tle wybranych jednostek terytorialnych [w %]
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2011 roku na terenie Będzina działalność
gospodarczą prowadziło 5069 osób fizycznych, które stanowiły 78,6% podmiotów
reprezentujących sektor prywatny oraz 76,0% łącznej liczby jednostek wpisanych do rejestru
REGON w Mieście. Równocześnie należy podkreślić, iż Będzin odznaczał się wyższym odsetkiem
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wśród ogółu podmiotów
zarejestrowanych w rejestrze REGON na tle kraju (74,2%) oraz województwa śląskiego (74,8%),
a także Czeladzi (73,7%) oraz Tarnowskich Gór (72,8%). Niemniej jednak wskaźnik
ten kształtował się poniżej poziomu właściwego dla podregionu sosnowieckiego (78,1%),
powiatu będzińskiego (77,6%) oraz Zawiercia (78,9%)58.
Ważnym miernikiem odzwierciedlającym poziom przedsiębiorczości mieszkańców
poszczególnych regionów, gmin oraz miast jest liczba osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wypada odnotować, iż Będzin
charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem przedsiębiorczości mieszkańców
na tle porównywanych jednostek terytorialnych. Według dostępnych danych Głównego Urzędu
Statystycznego, w 2010 roku na każdy 1000 mieszkańców miasta przypadało 91 osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą59. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na rycinie 14,
wskaźnik przedsiębiorczości w przypadku porównywanych jednostek terytorialnych
kształtował się poniżej poziomu właściwego dla Będzina.

58
59

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Ryc. 14. Wskaźnik przedsiębiorczości w Będzinie w 2010 roku na tle porównywanych jednostek
terytorialnych
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2011 roku na terenie Będzina działalność
gospodarczą prowadziło 52 spółki z udziałem kapitału zagranicznego (42,6% ogółu spółek
z udziałem kapitału zagranicznego, wpisanych do rejestru REGON w powiecie będzińskim).
Warto odnotować, iż na obszarze miasta zlokalizowanych było więcej spółek z udziałem
kapitału zagranicznego w porównaniu z Czeladzią (37) oraz Zawierciem (20). Niemniej jednak
spośród porównywanych ośrodków, największą liczbą spółek z udziałem kapitału
zagranicznego odznaczały się Tarnowskie Góry (129). W związku z powyższym należy
zauważyć, iż Będzin charakteryzuje się wyższym poziomem atrakcyjności inwestycyjnej
pod kątem lokalizacji kapitału zagranicznego w porównaniu z Czeladzią i Zawierciem
oraz niższym niż Tarnowskie Góry60.
Z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych jednostek osadniczych, istotną
rolę odrywa aktywność władz samorządowych, zarówno względem już istniejących
przedsiębiorców, jak również potencjalnych inwestorów. W tym zakresie ważne miejsce zajmuje
stosowanie różnego rodzaju ulg wobec podmiotów gospodarczych, tworzenie stref aktywności
ekonomicznej, a także podejmowanie różnorodnych działań o charakterze informacyjnym
oraz promocyjnym (m.in. prowadzenie punktów obsługi inwestora czy udział w targach
o znaczeniu krajowym i międzynarodowym).
Pośród działań podejmowanych przez władze samorządowe Będzina na rzecz wzmocnienia
atrakcyjności inwestycyjnej obszaru miasta, należy zawrócić szczególną uwagę na projekt
„Gospodarcza Brama Śląska”, którego przedmiotem jest budowa infrastruktury technicznej,
mającej obsługiwać tereny inwestycyjne, zlokalizowane w dzielnicy Warpie (południowo60

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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wschodnia część miasta), przy granicy z Sosnowcem. Za najważniejsze atuty powstającej
w tym miejscu strefy aktywności gospodarczej wypada uznać bardzo dobrą dostępność
komunikacyjną, jak również znaczną podaż dostępnych gruntów (8 ha), obejmujących swym
zasięgiem obszar dawnej eksploatacji surowców skalnych (wapieni i dolomitów). Zakres
rzeczowy projektu obejmuje budowę dróg dojazdowych, a także urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej (m.in. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zbiornika retencyjnego, sieci
wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego). Całkowity koszt operacji równa się kwocie
10545595,00 zł, a przewidywany termin jej realizacji wyznaczono na koniec grudnia 2012
roku61. Warto odnotować, iż powyższy projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 201362.

2.3.2. Rynek pracy
Aktywność ekonomiczna ludności wywiera znaczący wpływ na poziom rozwoju społecznogospodarczego określonych regionów, gmin i miast, a także kierunki jego zmian w czasie. Osoby
aktywne zawodowo tworzą rynek pracy, który najczęściej charakteryzowany jest w wymiarze
ilościowym (rozmiary zatrudnienia oraz bezrobocia), a także jakościowym (poziom
wykształcenia zasobów siły roboczej oraz nabyte przezeń umiejętności i kwalifikacje
zawodowe).
Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku Będzin
zamieszkiwało 13600 osób pracujących, z czego 46,5% stanowiły kobiety. Należy zaznaczyć,
iż odsetek zatrudnionych kobiet w Mieście kształtował się na poziomie poniżej średniej krajowej
(48,9%), równocześnie przyjmując wartość wyższą niż przeciętnie w województwie śląskim
(45,4%).
Pod
względem
analizowanej
cechy,
Będzin
wypada
niekorzystnie
na tle porównywanych miast, w przypadku których udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących
był wyższy, wynosząc 48,4% w Tarnowskich Góra, 49,8% w Zawierciu oraz 51,4% w Czeladzi63.

źródło: internetowy portal informacyjny Urzędu Miejskiego w Będzinie [www.bedzin.pl]
źródło: internetowy portal informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Mapa dotacji Unii
Europejskiej” [www.mapadotacji.gov.pl]
63 źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
61
62
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Ryc. 15. Wskaźnik zatrudnienia w Będzinie w 2010 roku na tle porównywanych jednostek
terytorialnych
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

W celu zobrazowania rozmiarów zatrudnia w Mieście na tle porównywanych jednostek
terytorialnych, jako miernik przyjęto liczbę osób pracujących w przeliczeniu na 1000
mieszkańców. W 2010 roku Będzin odznaczał się wskaźnikiem zatrudnienia na poziomie
zbliżonym do średniej krajowej. W Mieście na każdy 1000 mieszkańców przypadało 356 osób
pracujących, podczas gdy przeciętnie w Polsce było ich 350. Zgodnie z informacjami
zobrazowanymi na rycinie 15, wskaźnik zatrudnienia w Będzinie kształtował się na poziomie
niższym niż przeciętnie w województwie śląskim (392), aczkolwiek wyższym w porównaniu
z obszarem podregionu sosnowieckiego (329), a także powiatu będzińskiego (275).
Równocześnie Miasto wypada niekorzystnie na tle Tarnowskich Gór, jak również Zawiercia,
w przypadku których liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców w 2010 roku wynosiła
odpowiednio 377 oraz 416. Wskaźnik zatrudnienia w Będzinie osiągnął natomiast znacznie
wyższą wartość niż w Czeladzi (256)64. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z wynikami
badań, dotyczących wskazania ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji w województwie śląskim
[A. Sobala-Gwosdz 2010], pod względem potencjału lokalnego rynku pracy, Będzin zaliczony
został do tzw. miast wypychających, co oznacza, że liczba mieszkańców miasta, dojeżdżających
do pracy do innych ośrodków, przewyższa liczbę osób, jakie dojeżdżają z innych gmin do miejsc
pracy, zlokalizowanych w jego granicach.
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źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Ryc. 16. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Będzinie w latach 2005 – 2011
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Bezrobocie, zjawisko formalnie nieobecne w systemie gospodarki centralnie planowanej,
po 1989 roku stało się jednym z najpoważniejszych problemów ekonomicznych
oraz społecznych w Polsce, tak w skali ogólnokrajowej, regionalnej, jak i lokalnej. Wysoki
poziom bezrobocia jest zjawiskiem niezwykle niekorzystnym, bowiem ogranicza efektywność
gospodarki (uniemożliwia pełne wykorzystanie zasobów pracy), sprzyja degradacji kapitału
ludzkiego, a także jest jedną z przyczyn powstawania i rozwoju wielu niekorzystnych zjawisk
i procesów społecznych, w tym różnego rodzaju patologii.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2011 roku w Będzinie zarejestrowanych
było 3012 osób bezrobotnych, co stanowiło 42,4% ogólnej liczby bezrobotnych z obszaru
powiatu będzińskiego. W stosunku do 2005 roku liczba osób pozostających bez pracy
zmniejszyła się o 2031, czyli o 40,3%65. Zobrazowane na rycinie 16, zmiany liczby bezrobotnych
zarejestrowanych na terenie Będzina w latach 2005 – 2011, należy wiązać z wahaniami
koniunktury gospodarczej w skali globalnej, wpływającymi na sytuację makroekonomiczną
poszczególnych państw, a tym samym tworzących je regionów i miast. Jak wynika z informacji
zestawionych w tabeli 11, w rozpatrywanym okresie, w stolicy powiatu będzińskiego nastąpił
największy spadek liczby osób pozostających bez pracy na tle porównywanych jednostek
terytorialnych.
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źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Tab. 11. Zmiany liczby zarejestrowanych bezrobotnych w Będzinie w latach 2005 – 2011 na tle
porównywanych jednostek terytorialnych [w %]
jednostka terytorialne

liczba zarejestrowanych bezrobotnych (2005 = 100%)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Polska

100,0

83,3

63,0

53,1

68,3

70,5

71,5

województwo śląskie

100,0

81,7

59,0

43,6

59,9

64,4

66,2

podregion sosnowiecki

100,0

83,1

65,1

44,3

60,2

60,7

60,0

powiat będziński

100,0

85,1

64,8

41,6

55,5

59,6

60,0

Będzin

100,0

84,2

64,6

42,0

54,5

59,6

59,7

Czeladź

100,0

86,3

64,8

43,7

59,2

61,4

62,9

Zawiercie

100,0

91,2

79,3

57,7

74,9

71,9

70,1

Tarnowskie Góry

100,0

77,2

59,6

50,3

70,3

74,6

74,1

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

W celu zobrazowania skali bezrobocia w Będzinie na tle porównywanych jednostek
terytorialnych, jako miernik przyjęto obciążenie ludności w wieku produkcyjnym osobami
bezrobotnymi. Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku
w Będzinie na każdy 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadało 79 osób
pozostających bez zatrudnienia. Wskaźnik bezrobocia w Mieście opowiadał tym samym średniej
krajowej. Niemniej jednak skala bezrobocia w Będzinie w 2010 roku przyjęła większe rozmiary
niż w przypadku województwa śląskiego, podregionu sosnowieckiego, jak również powiatu
będzińskiego, gdzie na każdy 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadało
odpowiednio 60, 73 oraz 72 osoby pozostające bez pracy. Pod względem analizowanej cechy
Miasto wypada również niekorzystnie na tle Tarnowskich Gór. Należy jednak odnotować,
że Będzin cechuje się znacznie niższym wskaźnikiem bezrobocia w porównaniu z Zawierciem.
Z kolei liczba osób pozostających bez pracy na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
w przypadku Czeladzi kształtowała się na poziomie zbliżonym do Będzina66. Wskaźnik
bezrobocia w Będzinie w 2010 roku na tle porównywanych jednostek terytorialnych został
zobrazowany na rycinie 17.

66

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Ryc. 17. Wskaźnik bezrobocia w Będzinie w 2010 roku na tle porównywanych jednostek
terytorialnych
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2011 roku kobiety stanowiły 55,2% łącznej
liczby zarejestrowanych bezrobotnych w Będzinie. Zjawisko większego udziału kobiet wśród
osób pozostających bez pracy jest zjawiskiem charakterystycznym w skali całego kraju, niemniej
jednak bezrobocie wśród kobiet w Będzinie przyjmuje znacznie wyższe rozmiary
na tle większości spośród porównywanych jednostek terytorialnych. Jedynie w przypadku
średniej dla województwa śląskiego, a także powiatu będzińskiego odsetek kobiet w strukturze
bezrobotnych według płci był większy niż w Będzinie, wynosząc odpowiednio 56,1%
oraz 55,8%67.
Według informacji Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego
w Będzinie, w 2011 roku osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy przez okres
powyżej 12 miesięcy) stanowiły w 30,2% łącznej liczby bezrobotnych zarejestrowanych
na obszarze miasta. Równocześnie jak wynika z danych zestawionych w tabeli 12, udział
długotrwale bezrobotnych w ogólnej strukturze osób pozostających bez zatrudnienia,
kształtował się w Będzinie, poniżej średniej dla kraju (34,6%), przyjmując jednocześnie wartość
nieznacznie wyższą w porównaniu z obszarem województwa śląskiego (29,8%), a także
podregionu sosnowieckiego (28,5%).
Tab. 12. Struktura bezrobotnych w Będzinie według czasu pozostawania bez pracy w 2011 roku
na tle kraju, województwa śląskiego, podregionu sosnowieckiego oraz powiatu będzińskiego [w%]
powiat
czas pozostawania
województwo
podregion
Polska
Będzin
będziński
bez pracy
śląskie
sosnowiecki
poniżej 3 miesięcy
67

29,0

31,7

32,5

30,9

31,0

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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3 – 6 miesięcy

17,5

19,0

19,1

18,2

18,7

6 – 12 miesięcy

18,9

19,5

19,8

20,6

20,1

12 – 24 miesięcy

19,3

18,2

18,0

19,3

18,6

powyżej 24 miesięcy

15,3

11,6

10,5

10,9

11,6

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
oraz informacji Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Będzinie

Zgodnie z informacjami zobrazowanymi w tabeli 13, struktura osób bezrobotnych według
poziomu wykształcenia w Będzinie, nie odbiega znacząco od wartości przeciętnych, jakie
odnotowano w przypadku kraju, województwa śląskiego, podregionu sosnowieckiego
oraz powiatu będzińskiego. Niemniej jednak wypada podkreślić, iż w Mieście w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych, zaznacza się wyraźnie niższy udział osób młodych (w wieku
od 18 do 24 lat), co zostało przedstawione w tabeli 14.
Tab. 13. Struktura bezrobotnych w Będzinie według wieku w 2011 roku na tle kraju, województwa
śląskiego, podregionu sosnowieckiego oraz powiatu będzińskiego [w%]
powiat
województwo
podregion
wiek
Polska
Będzin
będziński
śląskie
sosnowiecki
18 – 24 lat

21,0

18,5

16,1

14,1

12,7

24 – 34 lat

29,3

29,5

30,2

31,2

30,7

35 – 44 lat

18,8

19,1

19,6

20,9

22,7

45 – 54 lat

19,4

20,8

21,1

21,0

20,8

55 – 64 lat

11,4

12,1

13,0

12,8

13,1

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
oraz informacji Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Będzinie
Tab. 14. Struktura bezrobotnych w Będzinie według poziomu wykształcenia w 2011 roku na tle
kraju, województwa śląskiego, podregionu sosnowieckiego oraz powiatu będzińskiego [w%]
powiat
województwo
podregion
wykształcenie
Polska
Będzin
będziński
śląskie
sosnowiecki
wyższe

11,4

11,9

13,6

13,1

11,8

policealne i średnie
zawodowe

22,2

23,0

26,2

24,3

23,2

średnie ogólnokształcące

10,8

9,3

10,3

10,5

10,7

zasadnicze zawodowe

28,0

27,9

26,5

22,5

21,8

gimnazjalne i poniżej

27,5

27,9

23,3

29,7

32,6

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
oraz informacji Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Będzinie

Podsumowując aspekty związane z lokalnym rynkiem pracy, należy odnotować, iż w strukturze
bezrobotnych zarejestrowanych w Będzinie przeważają kobiety, osoby między 25 a 34 rokiem
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życia, jednostki cechujące się niskim poziomem wykształcenia, jak również pozostający
bez zatrudnienia przez okres mniej niż 3 miesięcy.

2.3.3. Finanse publiczne
Kondycja lokalnych finansów jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju społecznogospodarczego, bowiem warunkuje (ułatwia bądź ogranicza) możliwości podejmowania przez
władze samorządowe określonych przedsięwzięć, w tym również projektów o charakterze
inwestycyjnym. Jednocześnie należy podkreślić, iż znaczenie posiadają nie tylko rozmiary
dochodów i wydatków budżetowych, lecz także ich struktura oraz wzajemne relacje.
Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2005 – 2010,
w przypadku Będzina zaobserwowano wyraźny wzrost rozmiarów dochodów oraz wydatków
samorządowych. Ponadto, jak wynika z informacji zamieszczonych na rycinie 18, szczególnie
dynamiczny przyrost kwot dochodów i wydatków, miał miejsce w latach 2005 – 2008, po czym
jego tempo uległo ograniczeniu. W konsekwencji w dwóch kolejnych latach rozmiary dochodów
i wydatków samorządu miasta, kształtowały się poniżej poziomu z 2008 roku. Równocześnie
należy odnotować, iż w latach 2005 – 2009, wydatki budżetowe każdorazowo przewyższały
wartość uzyskanych dochodów. Najwyższe rozmiary deficyt budżetowy przyjął w 2008 roku,
kiedy to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami samorządu miasta osiągnęła kwotę
13234,1 tys. zł, co stanowiło 8,0% łącznej puli zgromadzonych dochodów. Z kolei w 2010 roku,
uzyskano nieznaczną nadwyżkę budżetową w wysokości 298,6 tys. zł68.
Ryc. 18. Dochody i wydatki budżetowe w Będzinie w latach 2005 – 2010 [w mln zł]
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

68

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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W 2010 roku do miejskiej kasy wpłynęło łącznie 160100,1 tys. zł. W strukturze dochodów
według poszczególnych źródeł, wyraźnie dominowały dochody własne, które równały
się kwocie 122450,2 tys. zł, co stanowiło 76,5% ogólnej sumy uzyskanych wpływów
budżetowych. W tym samym czasie dochody z tytułu subwencji (oświatowej i ogólnej), a także
dotacji celowych wyniosły odpowiednio 21296,3 tys. zł (13,3% całości) oraz 16353,2 tys. zł
(10,2% całości). Dochody własne budżetu gminy obejmują dochody majątkowe, wpływy z tytułu
podatków lokalnych (rolnego, leśnego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych,
od środków transportu) i opłat lokalnych, jak również udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa, czyli podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku
dochodowym od osób prawnych (CIT). Równocześnie należy podkreślić, iż najważniejszymi
kategoriami w tej grupie dochodów są podatek od nieruchomości oraz udziały w podatkach
centralnych. W 2010 roku z tytułu podatku od nieruchomości do miejskiej kasy wpłynęło
37430,9 tys. zł, co stanowiło 30,6% dochodów własnych oraz 23,4% ogólnej sumy dochodów
budżetowych samorządu Będzina. W tym samym czasie z tytułu udziałów w podatkach
centralnych uzyskano 37419,2 tys. zł, czyli 30,6% wartości dochodów własnych i 23,4% łącznej
kwoty wpływów budżetowych. Jednocześnie należy odnotować, iż wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych osiągnęły sumę 35815,9 tys. zł, tj. 95,7% dochodów gminy
Będzin z tytułu udziału w podatkach centralnych69.
W 2010 roku łączne wydatki budżetowe w Będzinie opiewały na kwotę 159801,4 tys. zł.
jak wynika z informacji zobrazowanych w tabeli 15, w ogólnej strukturze wydatków
budżetowych dominowały wydatki na oświatę i wychowanie (26,8%). Równocześnie zaznaczał
się wysoki udział wydatków na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej (16,4%), pomocy
społecznej (14,1%), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (11,8%), a także transportu
i łączności (10,1%)70.
Tab. 15. Udział poszczególnych grup wydatków w strukturze wydatków budżetowych w Będzinie
w 2010 roku [w %]
główne grupy wydatków budżetowych
wydatki na administrację publiczną

odsetek łącznej
kwoty wydatków
8,0

wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

11,8

wydatki na gospodarkę mieszkaniową

16,4

wydatki na kulturę fizyczną i sport

3,0

wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

4,5

wydatki na ochronę zdrowia

0,7

wydatki na oświatę i wychowanie

26,8

wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

14,1

wydatki na transport i łączność

10,1

wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

69
70

1,2

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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pozostałe wydatki

3,3

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Zgodnie z danymi, jakie przedstawiono na rycinie 19, w 2010 roku, dochody oraz wydatki
budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Będzinie, osiągnęły wyższą wartość
w porównaniu z Czeladzią, a także Zawierciem. Niemniej jednak trzeba odnotować, iż pod
względem analizowanej cechy stolica powiatu będzińskiego wypada niekorzystnie na tle
Tarnowskich Gór. Możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w różnicach
w zakresie liczby podmiotów gospodarczych, prowadzących działalności w granicach tych miast,
w tym ilości spółek z udziałem kapitału zagranicznego.
Ryc. 19. Dochody i wydatki budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Będzinie w 2010 roku
na tle wybranych miast województwa śląskiego
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Z chwilą akcesji w struktury Unii Europejskiej, Polska włączona została w szereg działań
wspólnotowych, wśród których istotne miejsce zajmuje polityka spójności (polityka regionalna).
Polskie jednostki samorządu terytorialnego tworzą jedną z głównych grup beneficjentów
środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Funduszu Spójności. Dzięki
zaangażowaniu środków pomocowych, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na terenie
poszczególnych gmin i miast, realizowanych jest wiele różnego rodzaju projektów,
obejmujących m.in. przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej,
wzmacniania konkurencyjności lokalnej gospodarki, turystyki, przeciwdziałania zagrożeniom,
edukacji, wspierania oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju, czy wreszcie aktywizacji
ekonomicznej ludności. Równocześnie należy podkreślić, iż poziom wykorzystania funduszy
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europejskich oraz ich efektywna alokacja, są jednymi z głównych wyznaczników skuteczności
działań, podejmowanych przez władze samorządowe.
Przedsięwzięcia wdrażane przy wsparciu ze strony środków pomocowych Unii Europejskiej,
na obszarze Będzina posiadają szeroki zakres rzeczowy, koncentrując się jednocześnie na wielu
sferach aktywności władz samorządowych. Poza wspomnianym wcześniej projektem
„Gospodarcza Brama Śląska” na uwagę zasługują również działania z zakresu aktywizacji
zawodowej ludności („Uwierz w siebie i zdobądź zatrudnienie”), infrastruktury komunalnej
(„Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie”), ochrony dziedzictwa kulturowego („Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia”) a także przeciwdziałania
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu („Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji
w MOPS Będzin”)71.

źródło: internetowy portal informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Mapa dotacji Unii
Europejskiej” [www.mapadotacji.gov.pl]
71
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SFERA GOSPODARCZA – PODSUMOWANIE
Mocne strony:
― wysoki wskaźnik przedsiębiorczości, mierzony liczbą podmiotów gospodarczych
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
― wysoki odsetek podmiotów gospodarczych prowadzących działalność usługową;
― umiarkowanie zróżnicowana struktura branżowa lokalnej gospodarki;
― wysoki wskaźnik przedsiębiorczości mieszkańców, mierzony liczbą osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
― działania podejmowane przez lokalne władze samorządowe na rzecz wzmocnienia
atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Miasta;
― relatywnie niski udział osób młodych (w wieku 18 – 24 lat) w strukturze osób
pozostających bez zatrudnienia;
― wysoki poziom aktywności władz lokalnych w zakresie wykorzystania funduszy
europejskich, mierzony zarówno liczbą zrealizowanych projektów, jak również łączną
kwotą pozyskanych środków pomocowych.
Słabe strony:
― niski odsetek kobiet w ogólnej strukturze osób pracujących w Mieście;
― wysoki udział kobiet w ogólnej strukturze bezrobotnych w Mieście.
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2.4. Sfera społeczna
2.4.1. Struktura demograficzna miasta
Człowiek jest najważniejszym podmiotem procesów społeczno-gospodarczych, jakie zachodzą
w przestrzeni geograficznej, zarówno w skali globalnej, regionalnej czy lokalnej. Wszystkie
działania, niezależnie od sfer, w jakich są podejmowane, w konsekwencji ukierunkowane
są na poprawę poziomu oraz jakości życia mieszkańców poszczególnych jednostek osadniczych.
Równocześnie należy podkreślić, iż człowiek jest najważniejszym, aktywnym (motorycznym)
czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Z punktu widzenia możliwości oraz kierunków
dalszego rozwoju określonych gmin czy miast, znaczenie posiada nie tylko liczba ludności, lecz
także jej struktura (m.in. wiekowa), czy różnego rodzaju procesy o charakterze demograficznym.
Współcześnie wśród kluczowych czynników rozwoju podkreśla się ponadto znaczenie kapitału
ludzkiego i kapitału społecznego. Pierwsza z wymienionych kategorii odnosi się do nabytych
przez poszczególne jednostki umiejętności i kwalifikacji. Z kolei pod pojęciem kapitału
społecznego, rozumie się różnego rodzaju powiązania międzyludzkie, występujące w lokalnych
społecznościach, których wyznacznikiem są m.in. gotowość do współpracy, klimat zaufania
panujący pomiędzy grupami i jednostkami, zdolność do kompromisu i dialogu, aktywność
obywatelska, czy wreszcie otwartość na nowe idee. Warto również zaznaczyć, iż mieszkańcy
poszczególnych jednostek osadniczych tworzą nie tylko rynek pracy, lecz również rynek zbytu
dla różnorodnych działalności gospodarczych, generując popyt na wytwarzane przezeń dobra
i świadczone usługi. W związku z powyższym liczba ludności i jej rozmieszczenie są ważnymi
czynnikami atrakcyjności inwestycyjnej.

Liczba ludności
Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w graniach Będzina w 2010 roku
zamieszkiwało 58584 osób, co stanowiło 38,8% ogólnej liczby ludności powiatu będzińskiego.
Gęstość zaludnienia wyniosła odpowiednio 1568 osób/km2. W stosunku do roku 2005,
populacja miasta zmniejszyła się o 236 osób, tj. o 0,4%, podczas gdy na obszarze całego kraju
liczba ludności zwiększyła się o 0,1%72. Zmiany liczebności mieszkańców Będzina w latach 2005
– 2010 zostały zobrazowane na rycinie 20.
Kierunek przemian demograficznych, jakie zaobserwowano w Będzinie w latach 2005 – 2010
należy ocenić negatywnie. W tym samym miejscu wypada jednak podkreślić, że ich charakter
jest zbieżny z kierunkiem zmian ludnościowych, mających miejsce w analogicznym okresie
w skali regionu, podregionu sosnowieckiego i powiatu będzińskiego, jak również w przypadku
porównywanych miast, tj. Czeladzi, Zawiercia i Tarnowskich Gór. Niemniej jednak trzeba
zaznaczyć, iż w rozpatrywanym horyzoncie czasowym Będzin odznaczał się relatywnie niską
dynamiką spadku liczby mieszkańców. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego,
w badanym okresie populacja podregionu sosnowieckiego, Czeladzi i Zawiercia zmniejszyła
się odpowiednio o 2,1%, 2,4% oraz 2,6%. W tym samym czasie na terenie województwa
śląskiego zanotowano spadek liczby mieszkańców o 1,1%73.

72
73

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Ryc. 20. Liczba ludności Będzina w latach 2005 – 2010
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Trendy demograficzne
Zmiany liczby mieszkańców danych jednostek osadniczych w czasie, kształtowane
są pod wpływem dwóch ważnych czynników, jakimi są ruch naturalny ludności oraz ruch
wędrówkowy (migracyjny). Z punktu widzenia przemian ludnościowych znaczenie posiadają
zarówno kierunek, skala, jak również wzajemne relacje, jakie zachodzą pomiędzy tymi dwiema
kategoriami demograficznymi.
Zgodnie z informacjami zobrazowanymi na rycinie 21, w Będzinie w latach 2005 – 2010, stale
utrzymywało się ujemne saldo ruchu naturalnego (ujemny przyrost naturalny), co oznacza,
iż w każdym z analizowanych lat, liczba zgonów przewyższała ogólną liczbę żywych urodzeń.
W 2010 roku przyrost naturalny w Mieście kształtował się na poziomie – 2,7‰, osiągając
tym samym wartość zbliżoną do średniej dla podregionu sosnowieckiego (– 2,2‰) i powiatu
będzińskiego (– 2,8‰), jak również porównywalną z Zawierciem (– 2,8‰) oraz Czeladzią
(– 3,2‰). Niemniej jednak wypada odnotować, iż w tym samym czasie na obszarze kraju,
a także Tarnowskich Gór, utrzymywało się dodatnie saldo ruchu naturalnego, wynoszące
odpowiednio 0,9‰ i 2,4‰74. Dane dotyczące kierunku oraz rozmiarów przyrostu naturalnego
w Będzinie w 2010 roku na tle porównywanych jednostek terytorialnych zestawiono
w tabeli 16.

74

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Ryc. 21. Ruch naturalny ludności w Będzinie w latach 2005 – 2010

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

W latach 2005 – 2010 na terenie stolicy powiatu będzińskiego, stale utrzymywało się dodatnie
saldo ruchu wędrówkowego (ogólna liczba zameldowań każdorazowo przewyższała łączną ilość
wymeldowań), co zostało zilustrowane na rycinie 22. Według dostępnych danych Głównego
Urzędu Statystycznego, w 2010 roku, saldo migracji w Będzinie kształtowało się na poziomie
0,6‰. Równocześnie, jak wynika z informacji zamieszczonych w tabeli 16, pod względem
analizowanej cechy Będzin wypada korzystnie na tle kraju, województwa śląskiego, jak również
podregionu sosnowieckiego, gdzie saldo ruchu wędrówkowego przyjęło wartości ujemne.
W przypadku powiatu będzińskiego zaobserwowano natomiast dodatnie saldo migracji (2,5‰),
kształtujące się wyraźnie powyżej poziomu właściwego dla Będzina. W 2010 roku ujemne saldo
ruchu wędrówkowego odnotowano również w Czeladzi, Zawierciu i Tarnowskich Górach, gdzie
osiągnęło ono wartość odpowiednio – 1,1‰, – 2,3‰ oraz – 1,2‰75. Na podstawie powyższych
informacji można wnioskować, że Będzin odznacza się wyższym poziomem atrakcyjności
osadniczej, na tle porównywanych miast województwa śląskiego.

75

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Ryc. 22. Ruch wędrówkowy ludności w Będzinie w latach 2005 – 2010

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

W strukturze migrantów według płci nieznacznie przeważały kobiety, które w 2010 roku
stanowiły odpowiednio 50,9% osób imigrujących, a także 52,2% osób emigrujących. Z punktu
widzenia procesów dalszego rozwoju miasta szczególne znaczenie posiada struktura ruchu
wędrówkowego według kierunków migracji. Na obszarze stolicy powiatu będzińskiego
zdecydowanie dominują migracje w ruchu wewnętrznym (krajowym). W 2010 roku imigranci
z zagranicy stanowili jedynie 2,0% wszystkich osób osiedlających się na terenie Będzina.
W tym samym czasie tylko 0,8% osób opuszczających Miasto, jako docelowy punkt emigracji
wybrało miejsce poza granicami Polski. Równocześnie wypada podkreślić, iż w strukturze ruchu
wędrówkowego w stolicy powiatu będzińskiego, wyraźnie dominują zameldowania z innych
obszarów miejskich (84,1% ogólnej liczby zameldowań w 2010 roku), co należy uznać
za potwierdzenie tezy o położeniu Będzina w strefie suburbanizacji Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego. Z drugiej jednak strony, wypada zauważyć, że wśród ludności na stałe
opuszczającej Będzin przeważają osoby, które jako docelowe miejsce emigracji wybrały inne
miasta (73,3% ogólnej liczby wymeldowań w 2010 roku), co z kolei może wiązać się z silnie
przyciągającą rolą najważniejszych ośrodków konurbacji śląsko-dąbrowskiej76.

76

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Tab. 16. Przyrost naturalny, saldo migracji oraz przyrost rzeczywisty ludności w Będzinie w 2010
roku na tle porównywanych jednostek terytorialnych [w ‰]
jednostka terytorialna

przyrost naturalny

saldo migracji

przyrost rzeczywisty

Polska

0,9

– 0,1

0,9

województwo śląskie

0,0

– 1,1

– 1,0

podregion sosnowiecki

– 2,2

– 1,4

– 3,7

powiat będziński

– 2,8

2,5

– 0,3

Będzin

– 2,7

0,6

– 2,1

Czeladź

– 3,2

– 1,1

– 4,3

Zawiercie

– 2,8

– 2,3

– 5,2

2,4

– 1,2

1,2

Tarnowskie Góry

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Podsumowując trendy demograficzne, jakie zaobserwowano w Będzinie w latach 2005 – 2010,
należy podkreślić, iż główną przyczyną ujemnego przyrostu rzeczywistego ludności,
a tym samym systematycznej depopulacji obszaru miasta, jest ujemne saldo ruchu naturalnego,
którego wartość, nie licząc 2005 roku, każdorazowo przewyższała dodatnią wartość salda
migracji. Zmiany przyrostu rzeczywistego ludności w Będzinie w latach 2005 – 2010
w wartościach bezwzględnych (liczba osób), przedstawiono na rycinie 23.
Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 16, w 2010 roku przyrost rzeczywisty ludności
w Mieście osiągnął wartość – 2,1‰, kształtując się tym samym poniżej poziomu
zaobserwowanego w Tarnowskich Górach (1,2‰), jak również średniej dla kraju (0,9‰),
województwa śląskiego (– 1,0‰) oraz powiatu będzińskiego (– 0,3‰). Niemniej jednak
wypada odnotować, iż pod względem analizowanej cechy Będzin wypada korzystnie
na tle podregionu sosnowieckiego, a także Czeladzi i Zawiercia, w przypadku których przyrost
rzeczywisty ludności kształtował się odpowiednio na poziomie – 3,7‰, – 4,3‰ i – 5,2‰77.

77

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Ryc. 23. Przyrost rzeczywisty ludności w Będzinie w latach 2005 – 2010
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Struktura demograficzna ludności
W strukturze ludności Będzina, podobnie jak w przypadku porównywanych jednostek
terytorialnych, przeważają kobiety, które w 2010 roku stanowiły 52,7% ogólnej liczby
mieszkańców miasta. Równocześnie wskaźnik feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100
mężczyzn) w stolicy powiatu będzińskiego przyjął wartość 111, kształtując się tym samym
powyżej średniej wartości dla kraju i województwa śląskiego (107) oraz podregionu
sosnowieckiego (109)78. Struktura ludności Będzina według wieku i płci została zobrazowana
na rycinie 24.

78

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Ryc. 24. Struktura ludności Będzina według wieku i płci w 2010 roku

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Należy zwrócić uwagę, iż w strukturze ludności według wieku i płci, w poszczególnych grupach
wiekowych, relacja pomiędzy udziałem kobiet i mężczyzn nie kształtuje się jednakowo, co jest
zjawiskiem właściwym w skali całego kraju. Początkowo (w młodszych rocznikach) występuje
nadwyżka mężczyzn nad kobietami, z czasem sytuacja ulega jednak odwróceniu – w starszych
rocznikach zdecydowanie dominują kobiety. W 2010 roku, w przypadku Będzina, jak wynika
z informacji zilustrowanych na rycinie 24, nadwyżka mężczyzn nad kobietami utrzymywała
się w grupach wiekowych 0 – 24 lat oraz 30 – 44 lat. W pozostałych rocznikach (tj. 25 – 29 lat
oraz powyżej 45 roku życia) odnotowano natomiast większy udział kobiet. Najwyższy odsetek
kobiet zaobserwowano w grupach wiekowych powyżej 70 roku życia, gdzie ich udział
w strukturze ludności kształtował się na poziomie ponad 60,0%79.
Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku, dzieci i młodzież
do 24 roku życia, stanowiły 23,2% ogólnej liczby mieszkańców Będzina. Nie licząc Czeladzi,
Miasto odznaczało się tym samym, najniższym odsetkiem ludności w tej grupie wiekowej
na tle porównywanych jednostek terytorialnych. W tym samym czasie udział dzieci i młodzieży
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źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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do 24 roku życia w kraju i województwie śląskim kształtował się na poziomie 28,9%
oraz 26,9%. Relatywnie wysoki udział rozpatrywanej grupy wiekowej w ogólnej strukturze
ludności zaobserwowano także w Tarnowskich Górach (26,2%). Równocześnie w 2010 roku,
Będzin na tle porównywanych jednostek terytorialnych, charakteryzował się najwyższym
odsetkiem mieszkańców w wieku 25 – 59 lat, który wynosił 54,3%, podczas gdy średnio
w Polsce, 51,5%. Ponadto w strukturze wiekowej ludności miasta zaznacza się wysoki udział
osób powyżej 60 roku życia, które w 2010 roku stanowiły 22,5% jego łącznej populacji.
W tym samym czasie odsetek tej grupy wiekowej na obszarze kraju i województwa śląskiego,
kształtował się odpowiednio na poziomie 19,7% oraz 20,5%80.

2.4.2. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku
Z punktu widzenia dalszych możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przyszłych
potrzeb mieszkańców, istotne znaczenie posiadają zarówno obecna struktura ludności według
ekonomicznych grup wieku, jak również jej zmiany w czasie. Zgodnie z danymi, jakie zestawiono
w tabeli 17, w 2010 roku osoby w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 roku życia) stanowiły
15,7% populacji Będzina. W tym miejscu należy podkreślić, iż Miasto cechuje się relatywnie
niskim udziałem tej grupy wiekowej, w szczególności na tle kraju (18,7%) i regionu (17,2%).
Równocześnie odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni powyżej 65 roku życia
oraz kobiety powyżej 60 roku życia) w Będzinie (19,0%) kształtuje się powyżej średniej
dla Polski (16,9%), a także województwa śląskiego (17,7%)81.
Tab. 17. Struktura ludności Będzina według ekonomicznych grup wieku w 2010 roku na tle
porównywanych jednostek terytorialnych [w %]
jednostka terytorialna

ludność w wieku
przedprodukcyjnym

ludność w wieku
produkcyjnym

ludność w wieku
poprodukcyjnym

Polska

18,7

64,4

16,9

województwo śląskie

17,2

65,2

17,7

podregion sosnowiecki

15,4

66,2

18,4

powiat będziński

15,7

65,0

19,3

Będzin

15,7

65,3

19,0

Czeladź

15,0

65,2

19,8

Zawiercie

15,8

65,1

19,0

Tarnowskie Góry

16,7

65,0

18,3

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Według informacji zobrazowanych w tabeli 18, w latach 2005 – 2010 w Będzinie udział ludności
w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców, kształtował się niemal
na tym samym poziomie. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na niekorzystną tendencję
wzrostu odsetka osób w wieku poprodukcyjnym kosztem udziału ludności w wieku
80
81

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18 – 64 lat oraz kobiety w wieku 18 – 59 lat). Odsetek
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w populacji stolicy powiatu będzińskiego, wzrósł
z 17,2% w 2005 roku do 19,0% w 2010 roku. W analogicznym okresie udział osób w wieku
produkcyjnym zmniejszył się z 67,1% do 65,3%82. Przemiany struktury ludności miasta według
ekonomicznych grup wieku, jakie zilustrowano w tabeli 18, są dowodem na zachodzenie
systematycznego procesu starzenia się lokalnej społeczności. Warto odnotować, iż jest to trend,
jaki obserwuje się w skali całej Polski. Proces starzenia się społeczeństwa jest zjawiskiem
niezwykle niekorzystnym, które w przyszłości skutkować będzie koniecznością podjęcia przez
władze publiczne dodatkowych działań na rzecz wzrastającej liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym (m.in. zwiększenia środków pieniężnych przeznaczanych na zadania z zakresu
ochrony zdrowia czy opieki społecznej), przy jednoczesnym spadku wpływów budżetowych
generowanych przez osoby pracujące. Ponadto należy przewidywać, iż proces ten wpłynie
szczególnie negatywnie na możliwości rozwojowe poszczególnych gmin, ze względu
na konieczność spotęgowania wydatków na cele socjalne, kosztem redukcji środków
finansowych na projekty inwestycyjne.
Tab. 18. Zmiany struktury ludności Będzina według ekonomicznych grup wieku w latach 2005 –
2010 [w %]
ekonomiczne grupy wieku

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ludność w wieku przedprodukcyjnym

15,6

15,5

15,5

15,4

15,6

15,7

ludność w wieku produkcyjnym

67,1

66,9

66,7

66,3

65,9

65,3

ludność w wieku poprodukcyjnym

17,2

17,6

17,9

18,3

18,6

19,0

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Niekorzystne przemiany struktury ludności według ekonomicznych grup wieku, jakie
zaobserwowano w Będzinie w latach 2005 – 2010, przełożyły się na wyraźny wzrost wartości
wszystkich wskaźników obciążenia demograficznego, co zostało zobrazowane w tabeli 19.
Wskaźniki obciążenia demograficznego informują, jakie relacje zachodzą między określonymi
grupami wiekowymi mieszkańców w ogólnej strukturze populacji. Szczególnie negatywnym
zjawiskiem jest widoczny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym. Przy utrzymaniu dotychczasowej dynamiki zmian, w przyszłości należy
spodziewać się wielu negatywnych następstw tego procesu, związanych m.in. z koniecznością
większego niż obecnie obciążenia osób pracujących (w tym ich dochodów) na rzecz
zaspokojenia potrzeb rosnącej liczby jednostek opuszczających rynek pracy.
Tab. 19. Wskaźniki obciążenia demograficznego dla Będzina w latach 2005 – 2010
wskaźnik

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ludność w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym

49

49

50

51

52

53

ludność w wieku poprodukcyjnym

26

26

27

28

28

29

82

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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na 100 osób w wieku produkcyjnym
ludność w wieku poprodukcyjnym
na 100 osób w wieku
110
113
116
118
119
121
przedprodukcyjnym
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Zgodnie z danymi zestawionymi w tabeli 20, w 2010 roku Będzin odznaczał się zdecydowanie
wyższą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku
nieprodukcyjnym, na tle kraju oraz regionu, co może oznaczać, iż obszar miasta w znacznie
większej mierze dotykają problemy związane ze starzeniem się ludności.
Tab. 20. Wskaźniki obciążenia demograficznego dla Będzina w 2010 roku na tle porównywanych
jednostek terytorialnych
ludność w wieku
ludność w wieku
ludność w wieku
nieprodukcyjnym
poprodukcyjnym
poprodukcyjnym
jednostka terytorialna
na 100 osób w wieku na 100 osób w wieku
na 100 osób w wieku
produkcyjnym
produkcyjnym
przedprodukcyjnym
Polska

55

26

90

województwo śląskie

53

27

103

podregion sosnowiecki

51

28

120

powiat będziński

54

30

123

Będzin

53

29

121

Czeladź

53

30

132

Zawiercie

54

29

120

Tarnowskie Góry

54

28

110

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

2.4.3. Oświata i wychowanie
Współcześnie wśród najważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, podkreśla
się istotne znaczenie kapitału ludzkiego, który kształtowany jest począwszy od wczesnych
lat szkolnych. Równocześnie warto podkreślić, iż w procesie rozwoju placówki edukacyjne
i wychowawcze odgrywają niezmiernie ważną rolę, nie tylko ze względu na przekazywaną
wiedzę, lecz również jako miejsca kształtowania właściwych wzorców życiowych oraz postaw
obywatelskich dzieci i młodzieży. Ponadto dostępność do usług oświatowych, a także ich jakość,
istotnie wpływają na poziom i jakość życia mieszkańców określonych jednostek osadniczych.
Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku, na obszarze
Będzina funkcjonowało w sumie 26 placówek oświatowych, w tym 11 szkół podstawowych,
7 szkół gimnazjalnych, 3 licea ogólnokształcące, 2 technika oraz 3 zasadnicze szkoły zawodowe.
Jak wynika z informacji zamieszczonych w tabeli 21, stolica powiatu będzińskiego pod
względem dostępności szkół podstawowych oraz gimnazjalnych wypada korzystnie na tle
wybranych miast województwa śląskiego83.
83

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Tab. 21. Liczba placówek oświatowych według rodzajów w Będzinie na tle wybranych miast
województwa śląskiego w 2010 roku
placówki oświatowe

Zawiercie

Tarnowskie
Góry

Będzin

Czeladź

szkoły podstawowe

11

5

10

11

szkoły gimnazjalne

7

4

6

7

licea ogólnokształcące

3

1

4

6

licea profilowane

0

0

0

1

technika

2

2

5

8

zasadnicze szkoły zawodowe

3

1

3

7

placówki oświatowe razem

26

13

28

40

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

W 2010 roku w będzińskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych naukę pobierało
odpowiednio 2663 oraz 1457 uczniów. W stosunku do 2005 roku liczba uczniów szkół
podstawowych zmniejszyła się o 406 osób (13,2%), natomiast gimnazjalnych o 313 osób
(17,7%). Wypada zaznaczyć, iż na tle porównywanych jednostek terytorialnych, w Będzinie
nastąpił najniższy spadek ilości dzieci i młodzieży pobierających naukę w placówkach
oświatowych tej kategorii. Średnio w Polsce, w rozpatrywanym horyzoncie czasowym, liczba
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zmniejszyła się o 15,8% i 20,6%. W tym samym
okresie na obszarze województwa śląskiego ilość dzieci w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych spadła odpowiednio o 16,5% i 23,2%. Jeszcze wyższą dynamikę zmian
zaobserwowano w Tarnowskich Górach, gdzie liczba uczniów w szkołach podstawowych
zmniejszyła się o 19,9%, natomiast w przypadku gimnazjów o 25,0%84. Systematyczny spadek
ilości uczniów jest odzwierciedleniem niekorzystnych zmian demograficznych, jakie zachodzą
w skali całego kraju, w szczególności zaś stale zmniejszającego się udziału ludności w wieku
przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców. To niezwykle negatywne zjawisko,
w konsekwencji doprowadzi bez wątpienia do wyraźnego wzrostu kosztów realizacji zadań
edukacyjnych, jak również likwidacji części placówek szkolnych, co z kolei wpłynie na obniżenie
dostępności usług edukacyjnych bądź pogorszenie ich jakości (np. ze względu na konieczność
łączenia oddziałów szkolnych).
Ważnym wskaźnikiem jakości usług edukacyjnych, świadczonych w placówkach oświatowych
poszczególnych poziomów kształcenia, jest liczba uczniów przypadających na jeden oddział
szkolny. Dla celów niniejszej diagnozy, jako miernik przyjęto średnią liczbę dzieci w przeliczeniu
na jeden oddział w szkole podstawowej. Pod względem analizowanej cechy, Będzin zasadniczo
nie różni się od porównywanych jednostek terytorialnych. W 2010 roku w Mieście na jeden
oddział w szkole podstawowej przypadało przeciętnie 20 dzieci, co odpowiadało wartości
zaobserwowanej w przypadku powiatu będzińskiego, Zawiercia oraz Tarnowskich Gór.
W tym samym czasie rozpatrywany wskaźnik na obszarze regionu i podregionu sosnowieckiego,
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źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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kształtował się na poziomie 19, natomiast średnio w kraju przyjął wartość 18. Z kolei w Czeladzi
na jeden oddział w szkole podstawowej przypadało 23 uczniów85.
Jednym z podstawowych mierników z zakresu edukacji jest współczynnik skolaryzacji, który
pośrednio informuje także o poziomie usług oświatowych, jak również problemach społecznych
występujących na obszarze poszczególnych jednostek osadniczych. Dla celów niniejszego
raportu, zastosowano współczynnik skolaryzacji netto w odniesieniu do szkół gimnazjalnych.
Wskaźnik skolaryzacji netto informuje, jakie są relacje pomiędzy ilością uczących się na danym
poziomie kształcenia (w określonej grupie wiekowej) do liczby ludności odpowiadającej temu
poziomowi nauczania. Za osoby podlegające obowiązkowi edukacyjnemu w zakresie
szkolnictwa gimnazjalnego, przyjmuje się mieszkańców w wieku od 13 – 16 lat. Według
dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku wskaźnik skolaryzacji netto
dla szkół w Będzinie przyjął wartość 88,8%, co oznacza, iż taki właśnie odsetek młodzieży
w wieku 13 – 16 lat, kontynuował edukację w gimnazjach położonych w granicach miasta.
Zastosowany miernik w przypadku Będzina kształtował się poniżej poziomu właściwego
dla kraju (93,9%), województwa śląskiego (92,7%), podregionu sosnowieckiego (92,5%),
jak również Zawiercia (103,9%) i Tarnowskich Gór (95,2%), co zostało zobrazowane na rycinie
25. Niemniej jednak pod względem analizowanej cechy Miasto wypada korzystnie na tle powiatu
będzińskiego (85,5%) oraz Czeladzi (77,8%)86. Relatywnie niska wartość rozpatrywanego
wskaźnika w Będzinie, może z jednej strony oznaczać, że część młodzieży objętej nauczaniem
gimnazjalnym, z obszaru miasta, dojeżdża do szkół zlokalizowanych w innych ośrodkach, a część
wyjechała z rodzicami na stałe lub czasowo za granicę.

85
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źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Ryc. 25. Wskaźnik skolaryzacji netto dla szkół gimnazjalnych w Będzinie w 2010 roku na tle
porównywanych jednostek terytorialnych [w %]
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Pośrednim odzwierciedleniem jakości usług oświatowych, jak również naturalnych
predyspozycji uczniów jest stopień zdawalności egzaminów kończących określony poziom
edukacji, a także ich wynik. W ostatnich latach w części szkół gimnazjalnych średnie wyniki
z zewnętrznych egzaminów były niższe niż średnia wojewódzka i krajowa. Sytuacja ta wymaga
niewątpliwie podjęcia działań naprawczych.
Parametry organizacji w szkołach będzińskich są stosunkowo korzystne dla procesu
dydaktyczno-wychowawczego. Oznacza to, że placówki w większości posiadają dobre warunki
pracy w niezbyt licznych oddziałach. Szkoły będzińskie proponują – ze środków miasta
oraz środków unijnych – rozbudowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza sportoworekreacyjnych. Znaczny jest też udział etatów wsparcia wzmacniających proces dydaktyczny,
m.in. pedagogów, psychologów i innych specjalistów. Organizowane w będzińskich szkołach
podstawowych i gimnazjalnych zajęcia pozalekcyjne mają na celu rozwijanie i pobudzanie
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania
wolnego czasu, a w szczególności:
― kształtowanie postaw twórczych, dążenie do rozwijania własnej osobowości;
― rozwijanie zdolności recytatorskich, aktorskich i muzycznych;
― umożliwienie zdolnym uczniom poszerzania wiedzy, przygotowanie ich do udziału
w konkursach, przeglądach i olimpiadach;
― wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania
swego miejsca w grupie;
― kształtowanie postaw proekologicznych, budzenie wrażliwości na piękno przyrody;
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― rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, kształtowanie umiejętności
i nawyków uprawiania turystyki i wypoczynku, poznawania najbliższego środowiska,
rodzinnego miasta, województwa aż po najciekawsze regiony kraju, uczestnicząc
w wycieczkach, rajdach, konkursach;
― podnoszenie sprawności fizycznej, umożliwienie uprawiania wybranych dyscyplin
sportowych, kształtowanie nawyków dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną
poprzez zabawę i ruch.
W latach 2010-2012 wsparcie będzińskiej edukacji z funduszy unijnych przyczyniło
się do zmodernizowania placówek oświatowych i programów kształcenia, a także wzbogacenia
oferty edukacyjnej. W tym okresie będzińska oświata pozyskała na projekty rozwojowe
3330000 zł.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku w granicach Będzina
zlokalizowanych było 17 przedszkoli, dysponujących łącznie 1586 miejscami. Pod względem
dostępności do tego rodzaju usług wychowawczych stolica powiatu będzińskiego wypada
pozytywnie w zestawieniu z Czeladzią i Zawierciem, gdzie w tym samym czasie znajdowało
się odpowiednio 7 oraz 10 przedszkoli. Miasto ustępuje jedynie Tarnowskim Górom, na terenie
których funkcjonowało 19 przedszkoli, dysponujących w sumie 1727 miejscami. W Będzinie,
w 2010 roku, wychowaniem przedszkolnym objętych było 80,3% dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Równocześnie, jak wynika z informacji zobrazowanych na rycinie 26, pod względem
analizowanej cechy, Miasto prezentowało się niezwykle korzystnie na tle porównywanych
jednostek terytorialnych, w przypadku których odsetek dzieci w wieku 3 – 6 lat, objętych
wychowaniem przedszkolnym, każdorazowo kształtował się poniżej poziomu właściwego
dla stolicy powiatu będzińskiego87. Niemniej ze względu na duże zainteresowanie edukacją
przedszkolną dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz dotychczasowe ograniczone możliwości przyjęcia
najmłodszych do przedszkoli miejskich (w 2012 roku przyjęto jedynie 50% trzylatków)
niezbędne są dodatkowe działania zmierzające do zwiększenia liczby miejsc w będzińskich
przedszkolach.

87

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Ryc. 26. Odsetek dzieci w wieku 3 – 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w Będzinie
w 2010 roku na tle porównywanych jednostek terytorialnych
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

W sferze edukacji i wychowania w Będzinie, zdefiniowano dotychczas szereg ważnych
problemów, wymagających w przyszłości podjęcia działań na rzecz ich ograniczenia bądź
przezwyciężenia. Poza wymienionymi wcześniej, na szczególną uwagę zasługują m.in. wzrost
problemów wychowawczych oraz przemocy wśród uczniów (przede wszystkim młodzieży
gimnazjalnej), niewystarczające wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt i pomoce
dydaktyczne, niedostosowanie obiektów edukacyjnych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych
ruchowo, niedostatecznie rozbudowana baza sportowa jednostek oświatowych, jak również
duży odsetek dzieci pochodzących z rozbitych rodzin, borykających z się z różnego rodzaju
trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi88.

2.4.4. Kultura
W granicach administracyjnych Będzina działalność w sferze kultury prowadzą cztery miejskie
jednostki organizacyjne, a mianowicie Ośrodek Kultury w Będzinie, Teatr Dzieci Zagłębia
im. Jana Dormana, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie.
Ponadto na terenie miasta funkcjonuje Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, będący
samorządową jednostką organizacyjną powiatu będzińskiego89.

88
89

źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będzin na lata 2009 – 2013
źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie [bedzin.bip.info.pl]
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Muzeum Zagłębia w Będzinie mieści się w dwóch zabytkowych obiektach, którymi
są czternastowieczny zamek obronny oraz Pałac Mieroszewskich, pochodzący z początku XVIII
stulecia. W placówce zwiedzającym udostępniane są dobra kultury, jak również materiały
dokumentujące historię regionu. Ponadto poza podstawową działalnością o charakterze
wystawienniczo-naukowym, instytucja organizuje edukacyjne lekcje muzealne, będące
uzupełnieniem programu szkolnego, jak również różnego rodzaju konkursy o zasięgu lokalnym.
Równocześnie muzeum jest organizatorem Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła, podczas którego
twórcy ludowi i kapele folklorystyczne mają okazję zaprezentować swoją twórczość, natomiast
producenci naturalnych produktów spożywczych mogą promować wytwarzane przez siebie
wyroby. Na terenie obiektów należących do tej instytucji, prowadzą działalność także
organizacje pozarządowe z obszaru miasta (m.in. Fundacja im. Jana Dormana oraz Bractwo
Rycerskie Zamku Będzin).
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana jest instytucją ukierunkowaną w głównej mierze
na zaspokajanie potrzeb kulturalnych najmłodszych odbiorców. Niemniej jednak w swojej
ofercie posiada również propozycje dla młodzieży oraz widzów dorosłych. Obecnie teatr ponad
połowę ze swoich przedstawień odgrywa poza siedzibą, zarówno na mniejszych, jak i większych
scenach województwa śląskiego czy sąsiadujących zeń regionów.
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, której oferta
skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Ośrodek prowadzi różnego rodzaju
zajęcia (m.in. plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne), wykraczające poza program szkolny,
rozwijające jednocześnie zainteresowania i zdolności podopiecznych. Ponadto placówka
organizuje różnorodne konkursy (np. recytatorskie, plastyczne, muzyczne, językowe czy
ekologiczne) z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.
Zasadniczym celem działalności Ośrodka Kultury w Będzinie jest upowszechnianie kultury
wśród mieszkańców miasta, przez dostarczanie im szerokiej oferty rozrywkowej, kulturalnej
i oświatowej. Ponadto poprzez organizowane imprezy artystyczne i rozrywkowe, instytucja
ta przyczynia się do promocji Będzina poza jego granicami, zarówno w skali regionalnej,
jak również ogólnokrajowej. Działalność ośrodka z zakresu upowszechniania kultury,
koncentruje się na trzech głównych kierunkach: artystycznym (np. zajęcia teatralne, zajęcia
taneczne, warsztaty wokalne), edukacyjnym (m.in. nauka języków obcych czy gry
na instrumentach muzycznych) oraz sportowo-rekreacyjnym (m.in. aerobik, fitness). Jednostka
w swojej ofercie posiada zarówno zajęcia przeznaczone dla dzieci (np. rytmika, plastyka,
modelarstwo, warsztaty wokalne, taneczne i teatralne), a także młodzieży i osób dorosłych
(m.in. malarstwo sztalugowe, rzeźba, warsztaty dziennikarskie, taniec irlandzki, break dance,
gry bitewne, warsztaty szachowe i brydżowe)90.
Ośrodek Kultury w Będzinie jest organizatorem szeregu imprez kulturalnych
oraz rozrywkowych, których zasięg oddziaływania niejednokrotnie wykracza poza granice
miasta. W związku z powyższym instytucja ta spełnia ważną rolę na rzecz kształtowania
wizerunku Będzina w województwie śląskim, a także w przestrzeni kraju. Wśród
najważniejszych imprez i wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Kultury w Będzinie należy
wymienić m.in.: Będzińskie Spotkania Teatralne BEST, Festiwal Muzyki Reggae „Marleyki”,
Festiwal Muzyki Celtyckiej „Zamek”, Dni Będzina oraz Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek.
90

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie [bedzin.bip.info.pl]
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Ponadto instytucja organizuje szereg mniejszych imprez okolicznościowych (m.in. z okazji Dnia
Dziecka, czy Dnia Babci i Dziadka) oraz festyny rodzinne91.
Wśród najbardziej rozpoznawanych imprez kulturalno-rozrywkowych, jakie odbywają
się w stolicy powiatu będzińskiego, na pierwszym miejscu wypada wymienić Ogólnopolski
Festiwal Kolęd i Pastorałek. Jest to największe tego typu wydarzenie w skali całego kraju.
Corocznie impreza gromadzi zarówno wielu wykonawców, jak również rzesze słuchaczy.
Festiwal został zainaugurowany w 1994 roku, a głównym celem który mu przyświeca jest
propagowanie tradycji oraz wartości narodowych i kulturowych, jakie niosą ze sobą polskie
kolędy i pastorałki. Wydarzenie do umożliwia także prezentację swojej twórczości wielu
amatorskim zespołom, na co dzień grającym w klubach, domach kultury, czy parafialnych
świątyniach. Festiwal Muzyki Celtyckiej „Zamek” jest największym festiwalem tego rodzaju
muzyki w Europie Środkowej. Impreza obywająca się pod koniec wakacji u podnóży
będzińskiego zamku, corocznie gromadzi setki pasjonatów szeroko rozumianej kultury
oraz sztuki celtyckiej. Koncertom towarzyszą równocześnie warsztaty taneczne, a także zajęcia
z nauki gry na instrumentach. Festiwal Muzyki Reggae „Marleyki” odbywa się co roku w maju,
miesiącu w którym przypada rocznica śmierci Boba Marleya. Impreza dorocznie przyciąga
znaczną ilość fanów tego rodzaju muzyki z całego kraju. Obok najbardziej znanych polskich
wykonawców reggae, na scenie występują również młodzi wykonawcy z regionu. Będzińskie
Spotkania Teatralne BEST są ogólnopolskim przeglądem amatorskich zespołów teatralnych,
których członkowie ukończyli 15 lat. Ostatnim z wydarzeń, które wymaga szerszego omówienia
są Dni Będzina, będące dorocznym świętem miasta. W czasie trwania imprezy, koncertom
polskich gwiazd muzycznych towarzyszą również zawody sportowe, występy kabaretowe,
a ponadto kiermasze, loterie, konkursy i gry rekreacyjne dla dzieci oraz pokazy sztucznych ogni.
Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2011 roku na terenie Będzina
odbyło się 178 imprez organizowanych przez ośrodki kultury, kluby i świetlice, które
zgromadziły w sumie 32522 uczestników. W tym samym czasie w Czeladzi, Zawierciu
oraz Tarnowskich Górach miało miejsce odpowiednio 36, 162 i 444 różnego rodzaju imprez.
Pod względem wskaźnika partycypacji w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych, mierzonego
liczbą uczestników ww. imprez w przeliczeniu na 1000 ludności, Będzin wypada przeciętnie
na tle większości spośród porównywanych jednostek terytorialnych, co zostało zobrazowane
na rycinie 27. W 2011 roku wartość rozpatrywanego miernika kształtowała się poniżej poziomu
właściwego dla Będzina (551) w przypadku Czeladzi, a także Tarnowskich Gór i podregionu
sosnowieckiego, gdzie wyniosła odpowiednio 13, 156 oraz 52092.
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źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie [bedzin.bip.info.pl]
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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Ryc. 27. Uczestnicy imprez organizowanych przez ośrodki kultury, kluby i świetlice w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców w Będzinie w 2011 roku na tle porównywanych jednostek terytorialnych

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie jest główną biblioteką miasta, jak również
całego powiatu będzińskiego. Placówka na terenie Będzina posiada 8 filii. Poza podstawowymi
zadaniami, którymi są obsługa biblioteczna oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych
i informacyjnych mieszkańców miasta, jednostka wspiera i promuje lokalnych twórców, a także
organizuje różnego rodzaju konkursy i spotkania dyskusyjne. Pomimo stosunkowo dobrego
wyposażenia będzińskich placówek bibliotecznych w księgozbiór na tle Czeladzi, Zawiercia
oraz Tarnowskich Gór, w 2010 roku wskaźnik czytelnictwa, mierzony liczbą czytelników
bibliotek publicznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, osiągnął w Mieście najniższą
wartość spośród wszystkich porównywanych jednostek terytorialnych, co zostało zobrazowane
na rycinie 28. Szczególnie niekorzystnie Będzin prezentował się na tle Tarnowskich Gór,
Czeladzi, podregionu sosnowieckiego, jak również Zawiercia.
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Ryc. 28. Czytelnicy bibliotek publicznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w Będzinie w 2010
roku na tle porównywanych jednostek terytorialnych
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Sfera kultury jest jednym z tych obszarów działalności władz lokalnych i podległych
im jednostek organizacyjnych, które najsilniej wpływają na wizerunek poszczególnych
jednostek osadniczych w szerszej skali geograficznej. W tym zakresie, poza wymienionymi
wcześniej imprezami o charakterze kulturalno-rozrywkowym, które odbywają się cyklicznie
na obszarze stolicy powiatu będzińskiego, wypada również zwrócić uwagę na wydarzenie, jakim
jest Będzińska Biesiada Smaków. W wyniku pierwszej edycji tej imprezy, w której udział wzięło
kilka tysięcy osób, Będzin wpisany został do Księgi Polskich Rekordów i Osobliwości, jako
miejsce, gdzie ustanowiono rekord na najdłuższy stół piknikowy na świecie (104 m i 48 cm).
Podsumowując aspekty związane ze sferą kultury oraz działalności kulturalno-rozrywkowej
w Będzinie, należy podkreślić, iż pomimo relatywnie wysokiej podaży różnego rodzaju usług
kultury, świadczonych przez instytucje funkcjonujące na terenie miasta, zaobserwowano
niezadowalający poziom zainteresowania ich ofertą ze strony mieszkańców, co przejawia
się w wyraźnie niższych wskaźnikach czytelnictwa czy partycypacji w imprezach na tle
większości spośród porównywanych jednostek terytorialnych.

2.4.5. Sport i wypoczynek
Możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również rekreacji i wypoczynku
w sprzyjającym otoczeniu, istotnie wpływa na poziom oraz jakość życia mieszkańców
określonych jednostek terytorialnych.
W granicach administracyjnych Będzina w 2012 roku znajdowało się 30 obiektów sportowych
(w tym hala sportowa, 2 stadiony, 4 boiska sportowe, 8 kortów tenisowych, 13 sal
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gimnastycznych oraz pływalnia). A ponadto do dyspozycji mieszkańców już wkrótce będzie
skatepark.
Tab. 22. Liczba obiektów sportowych według rodzajów w Będzinie w 2012 roku.
obiekty sportowe

Będzin

stadiony

2

boiska sportowe

4

hale sportowe

1

sale gimnastyczne

13

korty tenisowe

8

pływalnie

1

lodowiska

0

aquaparki

0

skateparki

1 [w realizacji]

obiekty sportowe razem

30

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Zgodnie z informacjami Urzędu Miejskiego w Będzinie, w granicach stolicy powiatu
będzińskiego funkcjonuje w sumie 13 klubów sportowych, prowadzących różnego rodzaju
sekcje sportowe (m.in. piłkarskie, siatkarskie, kolarskie, tenisowe, żeglarskie, czy sportów
walki). Równocześnie warto zaznaczyć, iż na obszarze miasta działa 9 uczniowskich klubów
sportowych (MUKS „Ksawera”, UKS „Jedynka”, UKS „MOS”, UKS „Orliki”, UKS „Promyk”, UKS
„Skaut”, UKS „Szarotka”, UKS „Trójka” oraz UKS „Ziemia Będzińska”).
Szerzej wspomnieć warto o następujących instytucjach, organizacjach i klubach sportowych
działających na terenie Będzina:
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Będzinie - jest to publiczna placówka oświatowo –
wychowawcza przeznaczona dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu i miasta Będzina.
Realizacja zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego jest podzielona na następujące działy:
― sport ze szczególnym uwzględnieniem sportu masowego dzieci i młodzieży;
― rekreacja;
― zajęcia w sekcjach specjalistycznych.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy stał się centralną i najważniejszą organizacją sportową
w Mieście przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, która ma między innymi wychowywać przez
ich uczestnictwo w sporcie z uwzględnieniem natężenia zajęć w czasie wolnym (imprezy
organizowane w soboty, akcja zima i lato w Mieście). Uczestnicy zajęć mają możliwość
podnoszenia swoich umiejętności sportowych podczas codziennych zajęć oraz udziału
w zawodach sportowych na szczeblu miasta, powiatu, województwa, kraju i zagranicą. Placówka
zatrudnia 24 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi. MOS prowadzi zajęcia
w ośmiu pracowniach:
― piłki siatkowej
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― piłki nożnej
― lekkiej atletyki
― judo
― rekreacji
― szermierki
― koszykówki
― aerobiku
W cyklicznych imprezach sportowo – rekreacyjnych uczestniczą uczniowie ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
MKS MOS „Interpromex” - w 1945 r. powstaje pierwszy klub siatkarski na terenie Będzina (RKS
Grodziec), który występował nieprzerwanie w rozgrywkach II ligi (odpowiednika dzisiejszej
I ligi PZPS) przez 24 lata (od 1975 do 1999 r.) za co klub dostał złotą odznakę od Polskiego
Związku Piłki Siatkowej. 31 grudnia sekcja siatkówki zostaje wycofana i zlikwidowana z powodu
braku pieniędzy, gdyż główny sponsor klubu KWK Grodziec została zlikwidowana. W 2000 r.
młodziki i juniorzy RKS-u zostają przekazani nieodpłatnie do MOS Będzin, który jest
spadkobiercą sukcesów i tradycji siatkarskich RKSu. W 2005 r. powstaje stowarzyszenie MKS
MOS Będzin na bazie zawodników MOSu Będzin. W 2008 r. klub uzyskuje awans do I ligi
siatkówki mężczyzn PZPS.
Zagłębie Steelers - polski zespół futbolu amerykańskiego z siedzibą w Będzinie, członek PZFA,
występujący obecnie w PLFA I. Klub założony został 9 września 2007 przez Marcina
Walaszczyka, Szymona Widerę, Mateusza Labochę i Michała Krzelowskiego. Członkiem
Polskiego Związku Futbolu Amerykańskiego został 1 października 2007 roku. Występuje
obecnie pod nazwą sponsora Zagłębie Steelers Interpromex. Mecze drużyny odbywają
się w Ośrodku Sportu i Rekreacji ul.Sportowa 4, Będzin.
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - prowadzi działalność związaną
z propagowaniem rekreacji fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Siedziba
towarzystwa znajduje się na terenie budynku administracji OSIR przy ul. Sportowej 6. W ramach
MTKKF na terenie miasta działają następujące koła: "AMAZONKA", "AUT" przy Tauron
Wytwarzanie S.A. (Elektrownia Łagisza), "ELEKTRON" przy Fabryce Przewodów
Energetycznych, "AMATOR" przy zajezdni tramwajowej, "HYDROKON" przy MPWiK.
Towarzystwo jest współorganizatorem imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających
się na terenie miasta, m.in.: akcja "Rodzinne wyjazdy na narty", biegi przełajowe o "Paterę
Trybuny Śląskiej", Bieg Niepodległości. Siedziba - OSiR.
Będziński Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - Oddział PTTK
w Będzinie istnieje od 1949 r. Działa na terenie Będzina i powiatu będzińskiego. Na koniec
2008 r. zrzeszał 112 członków. Realizuje obecnie wyłącznie działalność statutową. Prowadzi
referaty weryfikacyjne odznak turystyki kwalifikowanej:
― Górskiej (Komisja Górska),
― pieszej i Siedmiomilowych butów (Komisja Piesza),
― Turysta Przyrodnik (Komisja Ochrony Przyrody) oraz odznak krajoznawczych
i regionalnych:
― Przyjaciel Będzina (Komisja Krajoznawcza),
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― Znam Powiat Będziński (Komisja Krajoznawcza).
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) - jest organizatorem kursów na ratownika
wodnego młodszego, ratownika wodnego, sternika motorowodnego, starszego sternika
motorowodnego, płetwonurka. WOPR zabezpiecza akweny wodne w okresie letnim. Ratownicy
WOPR zapewniają bezpieczeństwo również na basenie krytym. WOPR jest organizatorem
i współorganizatorem następujących imprez cyklicznych:
― Dzień Ratownika połączony z festynem "Otwarcie sezonu",
― Pokazy umiejętności ratowniczych,
― Pływackie Zawody Mikołajkowe,
― Pływackie Mistrzostwa Będzina.
Będzińskie Towarzystwo Tenisowe (BTT) - działalność rozpoczęło w 2000 roku. Głównym
celem statutowym towarzystwa jest stały rozwój i propagowanie tenisa ziemnego wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. W związku z tym organizuje imprezy rekreacyjne i sportowe, zawody,
kursy ogólnodostępne dla wszystkich chętnych (także nie będącymi członkami towarzystwa).
W chwili obecnej BTT dysponuje sześcioma kortami ziemnymi (w tym dwoma profesjonalnie
oświetlonymi) z pełnym, nowoczesnym zapleczem socjalno - sanitarnym.
Automobilklub "Zamkowy" w Będzinie - najmłodsze ze stowarzyszeń zarejestrowanych
w Krajowym Rejestrze Sądowym, działających na terenie miasta Będzina. Zrzesza miłośników
sportów motorowych. Członkowie klubu byli inicjatorami i współorganizatorami Będzińskiego
Rally Sprintu. Celem działalności jest upowszechnianie automobilizmu we wszelkich jego
odmianach tj. szkolenie sportowe, organizacja imprez samochodowych sportowych
i rekreacyjno - turystycznych, nauka i doskonalenie jazdy, prowadzenie sekcji modelarskiej itp.
Klub Jeździecki "Amigo" Będzin - klub rozpoczął swoją działalność w Będzinie w 2004 roku
przenosząc swoją siedzibę z Rudnik k/Zawiercia. Prowadzi zajęcia szkolenia sportowego, jazdy
rekreacyjnej i hipoterapii. W chwili obecnej dyponuje około czterdziestoma wierzchowcami.
Miejscem prowadzenia działalności jest park "Rozkówka" w Będzinie - Grodźcu. Tam
też funkcjonuje użytkowany od września br. parkur. Klub Jeździecki "Amigo" jest organizatorem
konnych zawodów sportowych wysokiej rangi.
Wydarzenia sportowe, zwłaszcza te najbardziej znane, obok imprez kulturalnych, wpływają
istotnie na kształtowanie wizerunku poszczególnych miejscowości, poza ich granicami.
W tym miejscu warto podkreślić, iż w 2011 roku Będzin znalazł się na trasie wyścigu
kolarskiego Tour de Pologne 2011, będącego najbardziej prestiżową tego typu imprezą w Polsce.
Przez obszar miasta kolarze po raz pierwszy przejechali w trakcie drugiego etapu wyścigu
(Częstochowa – Dąbrowa Górnicza). Równocześnie stolica powiatu będzińskiego stała
się punktem startowym dla trzeciego etapu Tour de Pologne (Będzin – Katowice).
13 lipca 2012 r. światowa czołówka kolarstwa po raz drugi w historii wyścigu przejechała
ulicami miasta. W Będzinie rozpoczął się IV etap 69. edycji Tour de Pologne z metą
w Katowicach. Trasa etapu z Będzina do Katowic liczyła 127,8 km. na jej odcinku usytuowano
m.in. premię specjalną pod będzińskim magistratem oraz premię górską na osiedlu Syberka.
Ponadto, na terenie Będzina organizowanych jest szereg imprez sportowych takich jak m.in.:
―

Ogólnopolski Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Będzina,
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Amatorska Liga Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Będzina,
Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie o Puchar Prezydenta Miasta Będzina,
Cykl
imprez
sportowo
rekreacyjnych
z okazji
„Dni
Będzina”,
- "Akcja lato w Mieście 2011 r." - cykl imprez sportowo - rekreacyjnych na obiektach
OSiR w Będzinie,
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Będzina,
Amatorska Liga Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Będzina,
Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji święta 11 Listopada o Puchar Prezydenta Miasta
Będzina – Hala przy MZS nr 4 w Będzinie – Łagiszy,
Krajowa Wystawa Psów Rasowych,
Turniej Ojciec i Syn – piłka nożna,
Rodzinny Turniej Badmintona,
Wiosenny Turniej Piłki Nożnej,
Halowy Turniej Piłki Nożnej,
Rodzinny Turniej Unihokeja,
Dni Sportu,
Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej,
Turniej Szachowy,
Zawody Lekkoatletyczne,
Turniej Piłki Nożnej z okazji święta 11 Listopada o Puchar Prezydenta Miasta Będzina,
Minisiatkówka dla dzieci,
VIII Mikołajkowy Turniej Judo.

W graniach Będzina zlokalizowanych jest 11 miejskich parków rekreacyjno-wypoczynkowych,
zajmujących łączną powierzchnię 78,08 ha. Na system terenów rekreacyjnych miasta składają
się: park przy ul. Konopnickiej (0,98 ha), park na os. Warpie (4,92 ha), park przy ul. Krakowskiej
(2,41 ha), park „Małpi Gaj” (9,12 ha), park przy ul. Rewolucjonistów (4,37 ha), park „Rozkówka”
(28,90 ha), park na Dolnej Syberce (11,62 ha), park przy Pałacu Ciechanowskich w Grodźcu
(5,69 ha), park na Górze Zamkowej (5,56 ha), park przy Pałacu Mieroszewskich w Gzichowie
(2,62 ha) oraz park leśny przy willi Ciechanowskich w Grodźcu (1,89 ha)93.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Urzędu Miejskiego w Będzinie, w skali całego miasta,
za najbardziej atrakcyjne obszary pod względem przyrodniczym, krajobrazowym
oraz wypoczynkowym, należy uznać park „Rozkówka” i park na Dolnej Syberce, jak również
zlokalizowane w granicach Będzina, obszary chronionego krajobrazu, czyli Las Grodziecki,
Wzgórze Zamkowe i Wzgórze św. Doroty. Park „Rozkówka” położony jest w dzielnicy Grodziec,
na terenie dawnego wyrobiska piasku Kopalni Węgla Kamiennego „Grodziec”. Na obszarze
parku znajduje się stadnina koni, klub jeździecki oraz restauracja. Przez Las Grodziecki
przebiega czerwony szlak Husarii Polskiej, szlak rowerowy, a także przyrodnicza ścieżka
dydaktyczna o tematyce leśnej. Na obszarze Grodźca położone jest również Wzgórze św. Doroty,
będące najwyższym wzniesieniem w Będzinie (382 m n.p.m.). Na jego szczycie usytuowany jest
zabytkowy kościół p.w. św. Doroty, pochodzący z XVII wieku. Ponadto przez wzgórze przebiega
turystyczny szlak Husarii Polskiej i szlak rowerowy. Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc
w przestrzeni miasta jest Wzgórze Zamkowe, którego największą atrakcją jest
93

źródło: internetowy portal informacyjny Urzędu Miejskiego w Będzinie (www.bedzin.pl)
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czternastowieczny zamek obronny, położony w otoczeniu terenów zielonych. Dzięki realizacji
projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” już wkrótce
odsłoni się nowe oblicze Wzgórza. Od dwóch latach trwają w Będzinie prace, których celem jest
przywrócenie świetności Wzgórzu Zamkowemu i jego najbliższemu otoczeniu. Realizacja prac
została podzielona na cztery zadania, które pod wspólną nazwą projektu „Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” otrzymały wsparcie z RPO WSL
2007-2013. Przedmiotem pierwszego zadania, ukończonego wiosną 2011 roku, był remont
murów miejskich w ciągu ulic Modrzejowskiej i Zawale wraz z ich iluminacją oraz
zagospodarowaniem przestrzeni przed murami. Dwa kolejne zadania prowadzone
równocześnie od jesieni roku 2011 to: „Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz
z zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych” oraz „Zabezpieczenie i adaptacja
dla celów kulturalnych podziemi będzińskich pod Wzgórzem Zamkowym". W ostatniej fazie
zrealizowany zostanie jeszcze „Punkt widokowy przy Al. Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem
wejść do podziemi”. Planowany termin zakończenia realizacji całego projektu to jesień 2013 r.

2.4.6. Turystyka
Atrakcyjność turystyczna poszczególnych jednostek osadniczych kształtowana jest pod
wpływem wielu różnorodnych czynników. Pośród najważniejszych z nich należy wymienić
potencjał turystyczny (walory i stan jakościowy środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwo
kulturowe), a także zagospodarowanie turystyczne, przede wszystkim zaś istniejącą bazę
noclegową i gastronomiczną.
Pomimo, iż Będzin na tle kraju oraz regionu nie wyróżnia się szczególnymi walorami środowiska
naturalnego, w przestrzeni miasta można odnaleźć cenne zabytki architektury minionych
okresów historycznych. Na obszarze stolicy powiatu będzińskiego znajduje się w sumie
16 obiektów dziedzictwa kulturowego, wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków
województwa śląskiego. Pod tym względem Będzin wypada korzystnie na tle Czeladzi
(8 zabytków) oraz Zawiercia (8 zabytków). Niemniej jednak należy podkreślić, iż wyraźnie
odstaje od Tarnowskich Gór, gdzie zlokalizowanych jest łącznie 48 obiektów dziedzictwa
kulturowego. Wśród najważniejszych zabytków Będzina trzeba wymienić: układ urbanistyczny
miasta wraz ze Wzgórzem Zamkowym, czternastowieczny zamek obronny, pozostałości
dawnych murów obronnych z XIV wieku, kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy z XIV stulecia
(powiększony w XIX wieku), szesnastowieczny kościół cmentarny p.w. św. Tomasza, kościół
filialny p.w. św. Doroty z XVII stulecia, a także stanowisko archeologiczne – grodzisko
pochodzące z epoki brązu i żelaza94.
Baza noclegowa dostępna na terenie Będzina jest stosunkowo dobrze rozwinięta, zgodnie
z danymi Urzędu Miejskiego w Mieście funkcjonuje 7 hoteli:
― Hotel Anna (28 pokoi - 53 miejsca noclegowe);
― Hotel o nazwie Centrum Sportowo Konferencyjne „Sportowa Dolina”;
― Hotel Marco (24 pokoje – 44 miejsca noclegowe);
― Hotel Cumulus (49 pokoi);
źródło: internetowy portal informacyjny Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów w Katowicach
[www.wkz.katowice.pl]
94
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― Hotel Allegrii (40 pokoi – 87 miejsc noclegowych);
― Hotel Irys;
― Black Jack - Pub, Hotel - Ekskluzywne Pokoje Gościnne.
Ponadto w Będzinie działa również Dom Weselny JUBILAT, który posiada własne zaplecze
hotelowe dla 46 osób. Poza hotelami noclegi w Mieście oferują:
― Gościniec – pensjonat, który dysponuje 10 pokojami na 27 miejsc;
― Hotel Pracowniczy Łagisza (35 pokoi – 100 miejsc);
― Pokoje gościnne pod Elektrownią - kwatera prywatna (7 pokoi – 25 miejsc
noclegowych);
― Noclegi dla firm – noclegi pracownicze (16 pokoi- 47 miejsc noclegowych);
― Noclegi pracownicze dla firm Antares (20 pokoi- 74 miejsca noclegowe);
― Noclegi dla firm - kwatera prywatna (5 pokoi- 17 miejsc noclegowych).
W 2010 r. ogółem w Mieście zatrzymało się 14587 osób, przy czym wyraźnie dominowali turyści
krajowi (90,0%). Tym samym, w 2010 roku na każdy 1000 ludności Będzina, przypadało 249
osób korzystających z noclegów w obiektach zlokalizowanych na jego terenie.
Ryc. 29. Liczba osób korzystających z noclegów na 1 000 mieszkańców w Będzinie w 2010 roku
na tle porównywanych jednostek terytorialnych
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku, z noclegów
w Będzinie skorzystało 1452 turystów zagranicznych. Wśród obcokrajowców korzystających
z noclegów na terenie miasta wyraźnie dominowali Niemcy, którzy stanowili 17,0% ogólnej
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liczby turystów zagranicznych. Duży odsetek stanowili także obywatele Czech (9,9%), Włoch
(9,6%), Słowacji (6,1%) oraz Ukrainy (6,1%)95.
W 2010 roku w obiektach zbiorowego zakwaterowania, zlokalizowanych w granicach stolicy
powiatu będzińskiego, udzielono w sumie 24698 noclegów. Średni czas pobytu turystów
na terenie miasta, wynosił 1,7 dnia, kształtując się tym samym wyraźnie poniżej wartości
przeciętnej dla kraju (2,7) i regionu (2,6), a także pozostając na poziomie zbliżonym
do podregionu sosnowieckiego (1,9), powiatu będzińskiego (1,8), Czeladzi (1,8) oraz Zawiercia
(1,7). W tym samym czasie turyści odwiedzający Tarnowskie Góry, spędzili na ich obszarze
średnio 1,4 doby96.

2.4.7. Ochrona zdrowia i opieka medyczna
Dostępność do podstawowych oraz specjalistycznych usług ochrony zdrowia i opieki medycznej,
jest jednym z czynników, które determinują poziom oraz jakość życia ludności.
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku, w granicach
administracyjnych Będzina funkcjonowało w sumie 36 zakładów opieki zdrowotnej,
w tym 2 publiczne i 34 niepubliczne. Pod względem nagromadzenia instytucji ochrony zdrowia
i opieki medycznej, Miasto wypada korzystnie na tle Czeladzi oraz Zawiercia, na których terenie
znajdowało się odpowiednio 16 i 32 zakłady opieki zdrowotnej. Niemniej jednak wypada
podkreślić, iż Będzin wyraźnie ustępuje Tarnowskim Górom, gdzie w 2010 roku
zlokalizowanych było łącznie 47 zakładów opieki zdrowotnej97. Instytucje ochrony zdrowia,
funkcjonujące na terenie stolicy powiatu będzińskiego, zapewniają mieszkańcom miasta dostęp
do szerokiego spektrum usług medycznych, obejmujących zarówno usługi z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej, jak i poradnictwa specjalistycznego (m.in. chirurgicznego,
kardiologicznego, ginekologicznego, alergologicznego, hematologicznego, urologicznego,
endokrynologicznego, nefrologicznego, okulistycznego, onkologicznego, stomatologicznego,
ortodontycznego, laryngologicznego, reumatologicznego, dermatologicznego oraz zdrowia
psychicznego). Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Starostwa Powiatowego w Będzinie,
w placówkach ochrony zdrowia i opieki medycznej, zlokalizowanych na obszarze Będzina,
zatrudnionych jest w sumie 117 lekarzy oraz 30 stomatologów.
Podstawowe zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz opieki medycznej na terenie Będzina,
jak również całego powiatu będzińskiego, wykonuje Powiatowy Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Będzinie, w którego skład wchodzą dwa szpitale (wraz z 20 oddziałami), Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, dwa Działy Diagnostyki Medycznej i Analitycznej, Zakład Fizjoterapii
i Rehabilitacji, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, jak również dwie przychodnie specjalistyczne.
Większość oddziałów szpitalnych ulokowana jest w placówce mieszczącej się w Czeladzi.
W szpitalu w Będzinie znajduje się natomiast 6 oddziałów, a mianowicie: oddział chorób
wewnętrznych (58 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej i 11 łóżek intensywnego
nadzoru kardiologicznego), oddział chirurgii ogólnej (35 łóżek, w tym 6 łóżek intensywnego
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
97 źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
95
96
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nadzoru pooperacyjnego), oddział opieki paliatywnej (16 łóżek), oddział ginekologicznopołożniczy, oddział noworodków i wcześniaków (19 łóżek i 7 inkubatorów), a także dział
anestezjologii. Na obszarze miasta zlokalizowany jest ponadto jeden z Działów Diagnostyki
Medycznej i Analitycznej, w którego skład wchodzą laboratorium szpitalne oraz pracownie
diagnostyczne (m.in. RTG, USG, EKG, mammografii, endoskopowa, cytologiczna). W granicach
Będzina położone są równocześnie Zakład Rehabilitacji Leczniczej, a także przychodnia
specjalistyczna, świadcząca usługi zarówno z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
medycyny pracy, jak również specjalistycznego poradnictwa medycznego (m.in. chirurgicznego,
urologicznego, hematologicznego, endokrynologicznego, alergologicznego, ginekologicznego
czy kardiologicznego)98.
Ryc. 30. Liczba mieszkańców przypadających na 1 ogólnodostępną aptekę w Będzinie w 2010 roku
na tle porównywanych jednostek terytorialnych
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Z punktu widzenia poziomu i jakości życia mieszkańców, w zakresie ochrony zdrowia, znaczenie
posiada nie tylko dostępność do obiektów stacjonarnej pomocy medycznej, lecz również
do ogólnodostępnych punktów aptecznych. Pod względem poziomu dostępności do aptek,
mierzonego liczbą ludności, przypadającą na jeden punkt apteczny, Będzin wypada niezwykle
korzystnie na tle porównywanych jednostek terytorialnych, czego potwierdzeniem
są informacje zilustrowane na rycinie 30. W 2010 roku na jedną aptekę ogólnodostępną
w Mieście, przypadało 2441 osób, co stanowiło najniższą wartość nie tylko na tle kraju, regionu,
podregionu czy powiatu, lecz także porównywanych ośrodków, czyli Czeladzi, Zawiercia
i Tarnowskich Gór.

98

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie [www.bip.starostwo.bedzin.pl]
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2.4.8. Pomoc społeczna
Na obszarze Będzina działalność w obszarze pomocy społecznej prowadzą 3 miejskie jednostki
organizacyjne, a mianowicie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy
Społecznej oraz Miejska Świetlica Środowiskowa99. W Będzinie funkcjonuje również schronisko
dla osób bezdomnych, prowadzone przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, w ramach zadania
zleconego na rzecz podmiotów niepublicznych. Ponadto Miasto znajduje się w zasięgu
działalności powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którymi są Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie
chorych w Będzinie, a także Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie100.
Podstawowe zadania z zakresu pomocy społecznej na obszarze Będzina wykonuje Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Wśród szczegółowych zadań tej instytucji należy wymienić
m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń
rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych, wypłacanie różnego rodzaju świadczeń (zasiłków)
na rzecz klientów ośrodka, poradnictwo specjalistyczne (m.in. zakresu profilaktyki społecznej
i przeciwdziałania przemocy), udzielanie pomocy psychologicznej, a także prowadzenie
różnorodnych form terapii oraz warsztatów edukacyjnych. W celu zapewnienia potrzebującym
lepszej dostępności usług pomocy społecznej, obszar Będzina podzielony został na 8 rejonów
opiekuńczych (w tym dwa mieszczące się w granicach dzielnicy Śródmieście). Klientami
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są osoby oraz rodziny znajdujące się w ciężkiej sytuacji
życiowej bądź materialnej m.in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
niepełnosprawności, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, alkoholizmu oraz narkomanii,
czy trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego101.
Oferta Dziennego Domu Pomocy Społecznej ukierunkowana jest przede wszystkim na potrzeby
i problemy osób starszych, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Ośrodek organizuje
dla swoich pensjonariuszy zajęcia ruchowe i kulturalno-rozrywkowe, a także różnego rodzaju
warsztaty terapii zajęciowych, do których wypada zaliczyć m.in. arteterapię (terapia przez
sztukę), biblioterapię (terapia przez czytanie), muzykoterapię czy ergoterapię (wykonywanie
prostych, nieobciążających czynności). Dzienny Dom Pomocy Społecznej dysponuje 75
miejscami102.
Miejska Świetlica Środowiskowa jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego,
podejmującą działania na rzecz dzieci w wieku 6 – 13 lat (tj. realizujących obowiązek edukacyjny
w zakresie szkoły podstawowej), z różnego rodzaju trudnościami dydaktycznymi
i wychowawczymi, które wywodzą się z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej
(m.in. ubogich, wielodzietnych czy zagrożonych uzależnieniami bądź patologiami). Wśród
podstawowych zadań tej instytucji należy wymienić m.in. zapewnienie podopiecznym opieki
wychowawczej i dydaktycznej w godzinach pozalekcyjnych, pomoc w samodzielnym

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie [bedzin.bip.info.pl]
źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie [www.bip.starostwo.bedzin.pl]
101 źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie [bedzin.bip.info.pl]
102 źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie [bedzin.bip.info.pl]
99

100

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 – 2020

90

pokonywaniu problemów szkolnych, kształtowanie postaw prospołecznych, jak również
przygotowanie do samodzielnego życia103.
Ryc. 31. Liczba ludności korzystającej ze środowiskowej pomocy społecznej na 1000 mieszkańców
w Będzinie w 2010 roku na tle porównywanych jednostek terytorialnych
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku na każdy 1000
mieszkańców Będzina przypadało 63 osoby, objęte różnego rodzaju świadczeniami z zakresu
pomocy społecznej. W tym samym czasie rozpatrywany wskaźnik w przypadku kraju
kształtował się na dużo wyższym poziomie, wynosząc 87. Równocześnie, jak wynika z informacji
zobrazowanych na rycinie 31, różnorodne problemy natury społecznej w Będzinie, przybierają
mniejsze rozmiary w porównaniu z Zawierciem, Czeladzią, a także Tarnowskimi Górami, gdzie
na każdy 1000 ludności, w 2010 roku przypadało odpowiednio 81, 69 oraz 65 osób
korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Niemniej jednak wypada odnotować,
iż pod względem analizowanej cechy Miasto wypada niekorzystnie na tle średnich wartości
dla województwa śląskiego, podregionu sosnowieckiego, jak również powiatu będzińskiego104.
W 2011 roku, na terenie Będzina, różnego rodzaju formami środowiskowej pomocy społecznej
objętych zostało 3647 osób, czyli 6,4% populacji miasta. Głównymi powodami pomocy, jaką
przyznano klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, w 2011 roku, były
ubóstwo (21,6% ogólnej liczby środowisk objętych pomocą) oraz bezrobocie (21,1% ogólnej
liczby środowisk objętych pomocą). Wśród pozostałych przyczyn udzielonej pomocy,
zaobserwowano również relatywnie duży odsetek świadczeń z tytułu długotrwałej choroby
(13,6%), niepełnosprawności (12,2%), a także bezradności w sprawach opiekuńczo103
104

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie [bedzin.bip.info.pl]
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]
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wychowawczych (11,8%)105. Szczegółowe dane dotyczące powodów przyznania pomocy
klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w 2011 roku, zestawiono
w tabeli 23.
Tab. 23. Przyczyny przyznania pomocy klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie w 2011 roku
przyczyny przyznania środowiskowej pomocy
społecznej

liczba środowisk
objętych pomocą

odsetek łącznej
liczby środowisk

ubóstwo

1041

21,6%

bezrobocie

1018

21,1%

długotrwała choroba

656

13,6%

niepełnosprawność

590

12,2%

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

570

11,8%

rodziny niepełne

281

5,8%

alkoholizm

246

5,1%

ochrona macierzyństwa

170

3,5%

bezdomność

74

1,5%

rodziny wielodzietne

73

1,5%

trudności po opuszczeniu zakładu karnego

67

1,4%

przemoc w rodzinie

26

0,5%

narkomania

7

0,1%

sieroctwo

0

0,0%

źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za 2011 rok

Jadłodajnia funkcjonująca w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w 2011 roku
wydała w sumie 31406 gorących posiłków dla mieszkańców pozbawionych dochodu, bądź
pozostających w ciężkiej sytuacji materialnej. Średnio w miesiącu z tej formy pomocy korzystało
133 osoby. Ponadto miejska jadłodajnia przygotowała 14979 śniadań i obiadów
z przeznaczeniem dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie.
Miesięcznie z tego rodzaju świadczeń społecznych korzystało przeciętnie 60 osób.
Równocześnie pomocą w formie dożywiania objęto 600 uczniów oraz 208 dzieci
w przedszkolach106.
Analizując przestrzenne rozmieszczenie problemów z zakresu pomocy społecznej w Będzinie,
należy podkreślić, iż najwyższą koncentracją różnego rodzaju niekorzystnych zjawisk
marginalizacji i wykluczenia społecznego w skali całego miasta, charakteryzowało
się Śródmieście. W 2011 roku na obszarze tej dzielnicy, różnego rodzaju świadczeniami pomocy
źródło: Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
106 źródło: Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
105

Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z działalności
za 2011 rok
Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z działalności
za 2011 rok
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społecznej objęty był co piąty mieszkaniec. Dla porównania w tym samym czasie odsetek osób
korzystających z pomocy socjalnej, na terenie dzielnic Syberka i Grodziec, kształtował
się odpowiednio na poziomie 5,2% oraz 6,3%107. W związku z powyższym należy odnotować,
iż w przestrzeni Będzina występuje bardzo duże zróżnicowanie w zakresie koncentracji
problemów społecznych. Szczególnie wysoki poziom nagromadzenia różnego rodzaju
niekorzystnych zjawisk społecznych w Śródmieściu, należy wiązać z opisanymi wcześniej
problemami w sferze przestrzennej, jakie występują na terenie tej dzielnicy, w szczególności
zaś z systematyczną dekapitalizacją zasobów mieszkaniowych oraz postępującą degradacją
funkcjonalną.

2.4.9. Bezpieczeństwo publiczne
Poziom bezpieczeństwa publicznego jest jednym z czynników bezpośrednio przekładających
się na jakość życia mieszkańców poszczególnych gmin czy miast, a także uznawany jest
za determinantę atrakcyjności inwestycyjnej.
Podstawową jednostką odpowiedzialną za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego
na obszarze Będzina, jak również powiatu będzińskiego, jest Komenda Powiatowa Policji
w Będzinie, która realizuje swoje ustawowe zadania przy pomocy czterech jednostek
organizacyjnych, a mianowicie komisariatów policji w Czeladzi, Siewierzu i Wojkowicach
oraz posterunku policji w Sławkowie. Dodatkowo działania policji z zakresu porządku
publicznego (m.in. kontrola ruchu drogowego, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych,
ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej) na terenie Będzina
uzupełniane są przez działalność straży miejskiej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku,
w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie i w podległych jej jednostkach organizacyjnych,
zatrudnionych było 318 funkcjonariuszy policji oraz 44 pracowników cywilnych108.

źródło: Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za 2011 rok
108 źródło: Informacja o działalności i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie w 2011 roku
107
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Ryc. 32. Wskaźnik przestępczości w Będzinie w 2010 roku na tle kraju, województwa śląskiego,
podregionu sosnowieckiego oraz powiatu będzińskiego
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl]

Będzin odznacza się dużo niższym poziomem bezpieczeństwa publicznego na tle kraju,
województwa śląskiego, podregionu sosnowieckiego, a także powiatu będzińskiego. Zgodnie
z informacjami zamieszczonymi na rycinie 32, w 2010 roku wskaźnik przestępczości, mierzony
liczbą stwierdzonych czynów karalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, osiągnął
w Mieście dużo wyższą wartość (47), niż w przypadku porównywanych jednostek
terytorialnych. Jednocześnie Będzin odznaczał się dużo wyższym stopniem zagrożenia
przestępczością kryminalną. W 2010 roku, przestępstwa o charakterze kryminalnym, stanowiły
78,0% ogólnej liczby czynów karalnych, popełnionych na obszarze miasta, podczas gdy średnio
w kraju i województwie śląskim, udział ten kształtował się odpowiednio na poziomie 68,4%
oraz 71,5%. Stopień wykrywalności sprawców przestępstw w Będzinie, w 2010 roku, wyniósł
67,9%, co odpowiadało wartości średniej dla Polski109.
Według danych Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, w 2011 roku na obszarze miasta
stwierdzono łącznie 3342 przestępstw, co stanowiło 53,4% ogólnej liczby czynów karalnych
popełnionych na terenie powiatu będzińskiego. W stosunku do roku 2010, liczba przestępstw
wzrosła o 578 (z 2764), czyli o 20,9%. W przypadku 2329 czynów karalnych, jakie popełniono
w granicach Będzina, ustalono przynajmniej jednego sprawcę, co oznacza, że wykrywalność
przestępstw w 2011 roku kształtowała się na poziomie 67,8%. W tym samym czasie
stwierdzono 2177 przestępstw o charakterze kryminalnym, co stanowiło 65,1% ogólnej liczby
czynów karalnych, jakie odnotowano w Mieście. Wśród przestępstw kryminalnych dominowały
źródło: Bank Danych Lokalnych GUS [www.stat.gov.pl/bdl] oraz Informacja o działalności i wynikach
pracy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie w 2011 roku
109

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 – 2020

94

kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem, jak również uszkodzenia mienia. Jednocześnie
w 2011 roku rozpoznano 286 czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie,
co stanowiło 8,5% łącznej ilości przestępstw stwierdzonych na obszarze miasta110.
Zgodnie z informacjami Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, w 2011 roku na terenie miasta
ujawniono w sumie 12755 wykroczeń, co stanowiło 74,8% łącznej liczby wykroczeń
odnotowanych w granicach administracyjnych powiatu będzińskiego. W tej grupie naruszeń
prawa, w Będzinie dominowały zakłócanie ładu i porządku publicznego, niszczenie mienia
o niskiej wartości, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, używanie słów nieprzyzwoitych
w miejscu publicznym, jak również nieobyczajne wybryki111.
W 2011 roku na terenie Będzina doszło do 31 wypadków oraz 654 kolizji drogowych, w wyniku
których śmierć poniosły 2 osoby, a kolejne 36 osób zostało rannych. Wśród głównych przyczyn
zdarzeń drogowych, do których doszło na obszarze miasta, należy wymienić wymuszenie
pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieudzielenie pierwszeństwa
pieszemu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, a także zmęczenie
skutkujące zaśnięciem za kierownicą samochodu112.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego ważne miejsce zajmuje także ochrona
przeciwpożarowa oraz przeciwdziałanie i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych
(np. powodzi, wiatrów huraganowych czy burz), jak również technicznych (m.in. wypadków
drogowych bądź katastrof budowlanych). Ustawowe zadania w tym zakresie na obszarze
Będzina, a także powiatu będzińskiego, wykonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Będzinie. Dodatkowo działania Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta
wspierane są przez trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a mianowicie OSP Będzin, OSP
Grodziec i OSP Łagisza. Warto równocześnie odnotować, iż OSP Grodziec obok Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, wchodzi w skład Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) na poziomie powiatowym. Miasto finansuje koszty utrzymania
gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych. W ostatnich dwóch latach na ten
cel przeznaczono kwotę 226 tys zł. Na koniec 2011 obsadę jednostek zapewniało 102 czynnych
ochotników. Do ich dyspozycji pozostawało 10 pojazdów, znaczna ilość sprzętu oraz niezbędne
w działaniach ratowniczych wyposażenie113.
Według stanu na koniec grudnia 2011 roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Będzinie zatrudnionych było 95 funkcjonariuszy (w tym 14 oficerów, 20 aspirantów,
36 podoficerów i 25 szeregowych), a także 4 pracowników cywilnych. Do dyspozycji strażaków
pozostawało w sumie 9 pojazdów, w tym 4 samochody ratowniczo-gaśnicze, podnośnik
hydrauliczny, samochód ratownictwa drogowego, pojazd operacyjny, samochód
kwatermistrzowski
oraz samochód
rozpoznania
chemiczno-ekologicznego.
Ponadto
na wyposażeniu jednostki w sprzęt ratowniczy, znalazło się 9 pilarek, 5 przecinarek,
10 agregatów prądotwórczych, 3 zestawy hydrauliczne i 2 zestawy pneumatyczne114.

źródło: Informacja o działalności i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie w 2011 roku
źródło: Informacja o działalności i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie w 2011 roku
112 źródło: Informacja o działalności i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie w 2011 roku
113 źródło: informacja Biura Zarządzania Kryzysowego
114 źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu będzińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za rok 2011.
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W 2011 roku zastępy Państwowej Straży Pożarnej na terenie Będzina interweniowały 644 razy,
co stanowiło 32,6% ogólnej liczby interwencji na obszarze powiatu będzińskiego. Najczęstszą
przyczyną wyjazdów były pożary, w przypadku których strażacy interweniowali 400 razy.
W przypadku 23 zgłoszeń, jakie otrzymał dyspozytor Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Będzinie, alarm okazał się fałszywy. W tym samym czasie zastępy Ochotniczej Straży
Pożarnej brały udział w 363 akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta (w tym OSP
Grodziec – 342 oraz OSP Łagisza – 21)115.
Na podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa śląskiego116 wyznaczone
zostały obszary Miasta Będzina narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz takie, na których
wystąpienie powodzi jest prawdopodobne. Aby zapewnić bezpieczeństwo trzeba również
przygotować działania Miasta w czasie sytuacji nadzwyczajnych. Planowaniem i realizacją
zajmują się tworzone w Mieście zespoły zadaniowe i komisje problemowe, Biuro Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miejskiego z działającym całodobowo Ośrodkiem Dyspozycyjnym
Prezydenta.

2.4.10. Aktywność społeczna mieszkańców
Ważne miejsce w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek
osadniczych zajmuje aktywność społeczna mieszkańców, przejawiająca się w szczególności
w podejmowaniu przezeń oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego, a także poprawy
jakości życia ludności czy kultywowania i propagowania miejscowych tradycji. Kluczową rolę
w zakresie animowania lokalnych społeczności oraz pobudzania ich aktywności obywatelskiej
i samorządowej, spełniają organizacje pozarządowe. Ponadto różnego rodzaju stowarzyszenia,
fundacje czy towarzystwa, zrzeszające mieszkańców danych miejscowości, niejednokrotnie
uczestniczą w podejmowaniu ważnych decyzji z zakresu rozwoju lokalnego, stanowiąc
tym samym istotny element partycypacji społecznej w działaniach realizowanych przez władze
samorządowe.
W granicach Będzina działalność prowadzi w sumie 129 organizacji pozarządowych
(w tym 8 fundacji, 14 klubów sportowych oraz 9 uczniowskich klubów sportowych,
21 stowarzyszeń zwykłych, jak również 77 stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru
Sądowego). Aktywność sektora pozarządowego w Mieście koncentruje się na sferach kultury
(m.in. Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Promocji
Kultury Zagłębia), edukacji, sportu, przeciwdziałania różnego rodzaju negatywnym zjawiskom
społecznym (np. Stowarzyszenie Abstynenckie „Znicz”), ekologii, profilaktyki i ochrony zdrowia,
a także wspierania idei obywatelskich i samorządowych oraz oddolnych inicjatyw na rzecz
rozwoju lokalnego (m.in. Regionalne Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego,
Towarzystwo Przyjaciół Będzina, Stowarzyszenie „Ratujmy Kościół na Górce”).

źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu będzińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za rok 2011.
116 źródło: Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej, (http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html)
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Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Urzędu Miejskiego w Będzinie, do najbardziej aktywnych
organizacji pozarządowych, prowadzących swą statutową działalność na terenie miasta, należy
zaliczyć:
― Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego (wśród głównych celów tego stowarzyszenia
regionalnego, wypada wymienić m.in.: popieranie działań mających na celu
promocję Zagłębia Dąbrowskiego, integrację społeczności lokalnych
z poszczególnych rejonów Zagłębia Dąbrowskiego, kultywowanie tradycji
historycznych i kulturowych Zagłębia Dąbrowskiego, wspieranie aktywności
społecznej ludności i wspomaganie oddolnych inicjatyw mieszkańców,
jak również rozwój świadomości obywatelskiej)117
― Bractwo Rycerskie Zamku Będzin
― Stowarzyszenie „Ratujmy Kościół na Górce”
― Chorągiew Śląska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Będzińskiej
― Będziński Klub Sportowy „GHOSTBIKERS”
― Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Łagisza”
― Uczniowski Klub Sportowy „MOS” Będzin
― Miejski Klub Sportowy „MOS” Interpromex Będzin
― Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego
― Towarzystwo Przyjaciół Będzina
― Stowarzyszenie Promocji Kultury Zagłębia
― Fundacja im. Jana Dormana
― Klub Sportów Walki „Fight Club” Będzin
― Robotniczy Klub Sportowy „Grodziec”
― Będziński Klub Sportowy „Sarmacja”
― Polski Związek Wędkarki (Koło Będzin, Koło Grodziec, Koło KWK Paryż)
― Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek
― Polski Związek Głuchych o/Będzin
― Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek
― Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Będzin
― Stowarzyszenie Abstynenckie „Znicz”
― Fundacja im. Św. Józefa Marello Marelianie
― Fundacja Pro Salute
― Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Będzin
― Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych, Koło Miejskie Będzin
― Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Będzin
― Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Będzinie.
Ważnym miernikiem aktywności społecznej mieszkańców jest również poziom ich aktywności
obywatelskiej,
mierzony
uczestnictwem
zarówno
w wyborach
oraz referendach
ogólnokrajowych (powszechnych), jak również lokalnych (samorządowych). Dane dotyczące
partycypacji ludności Będzina w wybranych wyborach powszechnych i samorządowych,
na tle porównywanych jednostek terytorialnych, zostały zestawione w tabeli 24. Pomimo,
źródło: internetowy portal informacyjny Regionalnego Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego
[www.zaglebiedabrowskie.org]
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iż generalnie frekwencja mieszkańców Będzina w wyborach prezydenckich (w 2005 i 2010
roku) oraz parlamentarnych (w 2005 i 2007 roku) nie odbiegała znacząco od wartości
obserwowanych w przypadku kraju, województwa śląskiego czy powiatu będzińskiego, należy
zwrócić uwagę na bardzo niski udział ludności miasta w wyborach samorządowych, zarówno
w 2006, jak i 2010 roku. Zjawisko to trzeba uznać za szczególnie niekorzystne. Niezadowalająca
frekwencja w wyborach samorządowych, może bowiem świadczyć o niskim stopniu
partycypacji mieszkańców Będzina w sprawach o charakterze lokalnym, a co za tym idzie
relatywnie wysokim poziomie bierności społecznej.
Tab. 24. Frekwencja mieszkańców Będzina w pierwszej turze wyborów prezydenckich
i samorządowych oraz w wyborach parlamentarnych na tle porównywanych jednostek
terytorialnych [w%]
jednostka terytorialna

wybory Prezydenta
RP
2005

2010

wybory do Sejmu
i Senatu RP
2005

2007

wybory
samorządowe
2006

2010

Polska

49,74

54,94

40,57

53,88

45,99

47,32

województwo śląskie

49,20

54,92

39,40

54,91

39,98

42,94

powiat będziński

46,35

54,45

35,96

54,67

42,74

45,38

Będzin

46,66

55,04

35,02

54,50

39,15

40,49

Czeladź

48,49

55,01

37,44

57,39

40,31

43,62

Zawiercie

46,03

53,98

37,40

52,81

40,30

44,99

Tarnowskie Góry

51,03

55,80

42,23

56,28

43,10

43,26

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komicji Wyborczej [pkw.gov.pl]

2.4.11. Współpraca międzynarodowa Miasta Będzina
Miasto Będzin posiada 3 miasta partnerskie. Są to:
― Tatabanya na Węgrzech (współpraca od 2000 roku),
― Kaisiadorys na Litwie (współpraca od 2004 roku),
― Iżewsk w Rosji (współpraca od 2004 roku).
Wspólne międzynarodowe projekty realizowane są głównie w dziedzinie kultury, edukacji
i sportu. Podczas kilkuletniej współpracy przeprowadzono szereg ciekawych przedsięwzięć
angażujących zarówno najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców miasta, m. in.: występy
chórów, zespołów muzycznych i grup tanecznych, wystawy fotograficzne, konkursy wiedzy,
plastyczne i ekologiczne, występy grupy teatralnej, konkurs na piosenkę o Będzinie, itd.
W sposób stały we współpracy z partnerskim miastem Iżewsk organizowany jest obóz letni
dla młodzieży z Będzina i Iżewska. Dzięki współpracy ze Światowym Związkiem Żydów Zagłębia
zorganizowana została także wizyta będzińskich gimnazjalistów w Izraelu. Dodatkowo,
z inicjatywy Będzina zapoczątkowane zostały kontakty pomiędzy Państwową Akademią
Medyczną z Iżewska a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, który co roku
przyjmuje rosyjskich studentów na praktyki. Warto wspomnieć, iż szereg przedsięwzięć
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zrealizowany został z innymi niż Miasta partnerskie zagranicznymi ośrodkami i regionami,
m. in. regionem Fife ze Szkocji.
Za aktywność m.in. w obszarze współpracy międzynarodowej czy organizowaniu wydarzeń
o charakterze ponadlokalnym Będzin uzyskał 3 prestiżowe nagrody: Dyplom, Flagę oraz Tablicę
Honorową Rady Europy przyznawane rokrocznie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady
Europy w Strasburgu. Nagrody te, przyznawane są w uznaniu działań podjętych w ramach
współpracy z miastami partnerskimi oraz innymi miastami. Miasto Będzin zamierza
kontynuować dotychczasową współpracę międzynarodową i pielęgnować istniejące kontakty
z miastami partnerskimi. Jednocześnie deklaruje otwartość na możliwości kooperacji z nowymi
partnerami z zagranicy, których aktywnie stara się pozyskać.
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SFERA SPOŁECZNA – PODSUMOWANIE
Mocne strony:
― stale utrzymujące się dodatnie saldo ruchu wędrówkowego (migracji) ludności;
― relatywnie wysoki poziom dostępności usług edukacyjnych w zakresie wychowania
przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego oraz gimnazjalnego;
― wysoki odsetek dzieci w wieku 3 – 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym;
― relatywnie duża podaż usług kultury w ofercie instytucji prowadzących działalność
na obszarze Miasta;
― organizacja na terenie miasta wydarzeń kulturalno-rozrywkowych o znaczeniu
ogólnokrajowym i międzynarodowym;
― położenie w granicach miasta cennych zabytków dziedzictwa kulturowego;
― relatywnie wysoki poziom dostępności do usług ochrony zdrowia;
― duża liczba organizacji pozarządowych działających na obszarze Miasta;
― dobrze rozwinięta współpraca międzynarodowa Miasta.
Słabe strony:
― systematyczny spadek liczby mieszkańców miasta (depopulacja miasta);
― stale utrzymujące się ujemne saldo ruchu naturalnego ludności;
― relatywnie niski odsetek dzieci i młodzieży do 24 roku życia w strukturze ludności;
― niekorzystne relacje pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi mieszkańców,
świadczące o zachodzących na terenie miasta procesach starzenia się ludności;
― systematyczny spadek liczby uczniów w szkołach, skutkujący wzrostem kosztów
realizacji zadań oświatowych;
― wzrost przemocy wśród uczniów (przede wszystkim wśród młodzieży gimnazjalnej);
― niedostatecznie rozbudowana baza sportowa placówek oświatowych, jak również
niewystarczające wyposażenie jednostek edukacyjnych w sprzęt oraz pomoce
dydaktyczne;
― niezadowalający stopień zainteresowania mieszkańców ofertą kulturalną instytucji
funkcjonujących na obszarze Miasta;
― ponadprzeciętna w skali miasta koncentracja problemów społecznych na terenie
dzielnicy Śródmieście;
― relatywnie niski poziom bezpieczeństwa publicznego ludności;
― wzrastający poziom przestępczości w Mieście;
― niezadowalający stopień zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, czego
przejawem jest m. in. bardzo niska frekwencja w wyborach samorządowych.
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CZĘŚĆ III. STRATEGICZNA
III. Misja rozwoju Miasta Będzina
Myślenie o rozwoju Miasta i planowanie działań mających na celu zapewnienie optymalnych
warunków dla postępu ekonomiczno-społecznego wymaga uzyskania na wstępie odpowiedzi
na podstawowe pytania: po co to robimy i co jest naszą aspiracją? Jakie są obszary, w których
chcemy skoncentrować swoje wysiłki? W oparciu o jakie wartości działamy? Jakie standardy
prowadzenia polityki rozwoju są dla nas istotne? Pytania te odnoszą się w równym stopniu
do firm, instytucji publicznych, jak i organizacji pozarządowych zastanawiających się nad swoim
rozwojem, a odpowiedź na nie określa się najogólniej jako opis Misji lub precyzyjniej - poczucie
Misji (ang. sens of mission). W tym właśnie duchu wypracowana została misja rozwoju Miasta
Będzina, która zgodnie z wykorzystanym w procesie strategicznym modelem Ashridge złożona
jest z czterech elementów. Na misję Miasta Będzina składają się zatem:
― główny cel – zasadnicza aspiracja rozwoju;
― domeny strategicznego rozwoju – podstawowe obszary prowadzenia polityki
rozwoju;
― wartości – istotne z punktu widzenia rozwoju miasta wartości, to w co wierzymy;
― standardy zachowań organizacyjnych – procedury, polityki i schematy działania.
Tak skonstruowaną misję rozwoju Miasta Będzina, choć złożoną z czterech elementów, należy
postrzegać i odczytywać jako integralną całość. Misja w modelu Ashridge to zatem zarówno
główny cel wyznaczający zasadniczy kierunek dążeń, domeny strategicznego rozwoju –
wskazujące obszary koncentracji wysiłków, jak i wartości oraz standardy zachowań, które
towarzyszą procesowi wyboru i realizacji zadań, wpisujących się w określone w celu i strategii
główne kierunki rozwoju. W takim ujęciu misja stanowi „kościec” dokumentu Strategii, który
kolejno wypełniany i uszczegółowiany jest (w następnych rozdziałach) poprzez zapisy celów
strategicznych, celów operacyjnych oraz propozycji zadań.
Czteroelementowa misja rozwoju Miasta Będzina przedstawiona jest poniżej.
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IV. Plany działań dla domen strategicznego rozwoju
Zgodnie z zapisem misji rozwoju Miasta Będzina wyodrębnione zostały trzy domeny (obszary)
strategicznego rozwoju Miasta. Są one następujące:
Domena 1: Dobre warunki do życia mieszkańców Będzina w bezpiecznym i zadbanym Mieście.
Domena 2: Będzin przyjazną przestrzenią do realizacji przedsięwzięć gospodarczych.
Domena 3: Będzin centrum kulturalno-historycznym Zagłębia.
W ramach niniejszego rozdziału przedstawiono krótką charakterystykę każdej z domen
strategicznego rozwoju wraz ze wskazaniem głównych silnych i słabych stron Miasta Będzina
w ich ramach (określone zostały one w efekcie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta
i prac grupy strategicznej) oraz planami działań dla każdej z nich. Plan działania dla domeny
obejmuje trzy zasadnicze poziomy:
poziom celów strategicznych (odpowiadających na pytanie: po co to robimy?);
poziom celów operacyjnych (odpowiadających na pytanie: jak to robimy?);
poziom zadań (odpowiadających na pytanie: co konkretnie robimy?).

4.1. Domena 1: Dobre warunki do życia mieszkańców Będzina w bezpiecznym i zadbanym
Mieście.
Rozumienie Domeny 1. związane jest z wyznaczonymi w jej ramach celami strategicznymi
i ich zakresem. Cele te są następujące:
― Cel strategiczny I: Podniesienie poziomu życia w Będzinie – wyższy standard życia
w Mieście i rozwój funkcji miejskich.
― Cel strategiczny II: Rozwijająca się i edukująca społeczność miejska.
― Cel strategiczny III: Integracja społeczna mieszkańców i wyrównywanie szans.
Powyższe cele strategiczne, wynikające z przeprowadzonej diagnozy, prac warsztatowych
i analizy zebranego w trakcie prac zespołowych materiału, odnoszą się w swym podstawowym
założeniu do poprawy warunków bytowych mieszkańców. Poprawa ta ma nastąpić w wyniku
realizacji zadań, koncentrujących się na budowie lub modernizacji infrastruktury miejskiej
oraz wprowadzeniu zintegrowanych polityk miejskich w zakresie usług dla mieszkańców.
Z podjętych dyskusji wynikało, że na poprawę jakości życia mieszkańców wpłynie sukcesywna
poprawa nawierzchni dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych. Przy okazji modernizacji
ciągów komunikacyjnych powinna poprawiać się także oferta publicznej komunikacji zbiorowej
– ułatwiająca dojazd do szkół, zakładów pracy i miejsc rekreacji. Wraz z rozwojem społecznogospodarczym znacznie zwiększyła się liczba pojazdów samochodowych – konieczne jest zatem
zadbanie o kompleksową politykę miejską w zakresie miejsc parkingowych. Obejmować
ona powinna zarówno istniejące, jak i planowane osiedla mieszkaniowe, tereny Śródmieścia /
Centrum oraz okolice obiektów turystycznych. Zadbanie o ofertę mieszkaniową i stworzenie
możliwości do rozwoju budownictwa indywidualnego i komunalnego jest kolejną kluczową
kwestią w kontekście nasilających się trendów demograficznych, skutkujących odpływem
młodego pokolenia z terenów całej aglomeracji. Dodatkowo, coraz ważniejszym i czekającym
na rozstrzygniecie jest problem osób nie posiadających środków na utrzymanie mieszkań.
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Szansą na dynamiczny rozwój Miasta jest dobrze wykształcona młodzież, która będzie chciała
pozostać w Będzinie i z nim wiązać swoje plany zawodowe oraz rodzinne. Miasto,
aby być konkurencyjne na tle regionu musi dbać o stworzenie warunków rozwoju dla swoich
mieszkańców, ich ustawiczną edukację, utrzymując ich aktywność intelektualną, zawodową,
kulturalną. Mieszkańcy gotowi do partycypowania w projektach rozwojowych swojego Miasta,
są szansą na wdrażanie wizji Miasta zgodnego z ich potrzebami i oczekiwaniami. Konieczna jest
ponadto interwencja w obszarze wykluczenia społecznego, które w Będzinie w niebezpieczny
sposób koncentruje się głównie w jednym obszarze. Stworzenie zintegrowanej społeczności
mieszkańców, którzy mają równe szanse w dostępie do edukacji, kultury, rozwoju jest zadaniem
Miasta. Interwencja na tym polu powinna mieć miejsce na dwóch płaszczyznach:
instytucjonalnej oraz profilaktycznej.
DOMENA 1: DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA MIESZKAŃCÓW BĘDZINA W BEZPIECZNYM I ZADBANYM
MIEŚCIE.
Atuty, silne strony
Mankamenty, słabe strony
Demografia
― stale utrzymujące się dodatnie saldo ― systematyczny spadek liczby mieszkańców
migracji ludności;
miasta (depopulacja) - 16% ankietowanych
mieszkańców twierdzi, że za 5 lat nie będzie
mieszkało w Będzinie;
― stale utrzymujący się ujemny przyrost
naturalny;
― niekorzystne relacje pomiędzy poszczególnymi
grupami wiekowymi mieszkańców, świadczące
o zachodzących na terenie miasta procesach
starzenia się ludności;
Infrastruktura techniczna i przestrzeń publiczna
― bardzo wysoki poziom dostępności ― relatywnie
niższy
odsetek
mieszkań
komunikacyjnej
w transporcie
wyposażonych w główne instalacje technicznokolejowym
oraz publicznym
sanitarne
w porównaniu
z Czeladzią,
transporcie
zbiorowym
Zawierciem oraz Tarnowskimi Górami;
do najważniejszych
ośrodków ― niezadowalający
stan
techniczny
dróg
Górnośląskiego
Okręgu
lokalnych;
Przemysłowego;
― niska jakość przestrzeni publicznych;
― bardzo wysoki odsetek mieszkańców ― wysoce
zdekapitalizowana
tkanka
korzystających z sieci wodociągowej
urbanistyczna w centrum miasta, będąca jedną
i kanalizacyjnej;
z głównych przyczyn degradacji przestrzennej
― wysoki odsetek ludności obsługiwanej
i funkcjonalnej obszaru Śródmieścia;
przez oczyszczalnie ścieków;
― niewystarczające oświetlenie Miasta (osiedla
niebezpieczne nocą);
― niezadowalający stan jakościowy środowiska
przyrodniczego (m.in. silnie przekształcona
rzeźba terenu);
― nieuregulowane
stosunki
własnościowe
w zakresie stanu posiadania nieruchomości,
co dotyczy
w głównej
mierze
obszaru
Śródmieścia;
― stan techniczny taboru oraz infrastruktury
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tramwajowej wymagający modernizacji;
Infrastruktura społeczna i edukacja
― wysoki poziom dostępności usług ― baza sportowa oraz wyposażenie w sprzęt
edukacyjnych w zakresie wychowania
i pomoce dydaktyczne placówek oświatowych
przedszkolnego,
szkolnictwa
to sfera, która wymaga stałej modernizacji
podstawowego oraz gimnazjalnego;
i rozwoju;
― dobra oferta zajęć pozalekcyjnych;
― systematyczny
spadek
liczby
uczniów
― dobre
wykorzystanie
środków
w szkołach, skutkujący wzrostem kosztów
realizacji zadań oświatowych;
unijnych
na projekty
rozwojowe
szkół;
― relatywnie
wysoki
poziom
dostępności
do usług
ochrony
zdrowia;
Aktywność społeczna
― duża
liczba
organizacji ― niezadowalający
stopień
zaangażowania
pozarządowych
działających
mieszkańców
w sprawy
lokalne,
czego
na obszarze Miasta;
przejawem jest m. in. bardzo niska frekwencja
w wyborach samorządowych;
Problemy społeczne
― wysokie bezrobocie wśród mieszkańców Miasta
(koncentracja
problemu
w określonych
dzielnicach);
― wzrastający poziom przestępczości w Mieście;
― koncentracja
problemów
społecznych
na terenie dzielnicy Śródmieście;

Siatka celów dla Domeny 1: Dobre warunki do życia mieszkańców Będzina
w bezpiecznym i zadbanym Mieście.
Cel strategiczny I: Podniesienie poziomu życia w Będzinie – wyższy standard życia
w Mieście i rozwój funkcji miejskich.
Obszar oddziaływania celu strategicznego Podniesienie poziomu życia w Mieście Będzinie –
wyższy standard życia w Mieście i rozwój funkcji miejskich koncentruje się przede wszystkim
na zapewnieniu mieszkańcom Miasta infrastruktury komunalnej na odpowiednim,
satysfakcjonującym poziomie. Jak pokazały badania oraz prace warsztatowe i konsultacje
społeczne infrastruktura komunalna rozumiana jako całościowe uporządkowanie przestrzeni
publicznej w Będzinie z naciskiem na uregulowanie sprawy miejsc parkingowych na osiedlach
i w centrum Miasta, remontu infrastruktury drogowej jest ważnym wyznacznikiem poziomu
życia w Mieście. Kolejny istotny wyznacznik świadczący o wysokim standardzie życia w Mieście
to wsparcie działań umożliwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego i wsparcie
budownictwa komunalnego. Cel ten także będzie realizowany poprzez realizację zadań
wpisujących się w obszar zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa w dwojakim wymiarze:
publicznym i ekologicznym oraz w wyniku wzmocnienia informacji publicznej na linii Miasto –
mieszkańcy. Mieszkańcy Będzina potrzebują niezbędnej infrastruktury umożliwiającej
spędzanie wolnego czasu efektywnie i na wysokim poziomie. Spośród wielu propozycji,
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charakterystycznych dla przestrzeni miejskiej, największym poparciem społecznym cieszyła
się budowa hali widowiskowo – sportowej.
Cel operacyjny 1.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej.
Propozycje zadań:
1.1.1.Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego przestrzeni miejskiej
dla Miasta Będzina.
1.1.2. Opracowanie miejskiego planu remontów infrastruktury drogowej wraz
z możliwymi źródłami finansowania.
1.1.3. Zagospodarowanie Bulwarów nad Przemszą.
1.1.4. Budowa systemu tras rowerowych jako alternatywy dla indywidualnej komunikacji
samochodowej (budowa sieci rowerowej łączącej osiedla w ramach Miasta, a także
wpisującej Będzin w subregionalną sieć połączeń rowerowych).
1.1.5. Nawiązanie współpracy z właścicielami i odnowienie przejść podziemnych
w Mieście np. w oparciu o pomysł Proffito Graffiti Battle i zgodnie z określonym,
wiodącym motywem nawiązującym do lokalizacji poszczególnych przejść.
1.1.6. Inwentaryzacja barier architektonicznych oraz dostosowanie obiektów użyteczności
publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1.1.7. Wykonanie aktualizacji planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe.
1.1.8 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego poprzez budowę
dworca PKM w Będzinie.

Cel operacyjny 1.2. Polityka mieszkaniowa w Mieście.
Propozycje zadań:
1.2.1.Opracowanie programu zarządzania rozproszonym w skali Miasta zasobem lokali
socjalnych.
1.2.2.
Stworzenie
możliwości
dla rozwoju
budownictwa
jednorodzinnego
i komunalnego.*118
1.2.3. Opracowanie planu rewitalizacji substancji mieszkaniowej będącej w zasobach
Miasta.

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego Miasta.
Propozycje zadań:
1.3.1. Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Będzina.
1.3.2. Powołanie Miejskiej Formacji Obrony Cywilnej.
1.3.3. Modernizacja oświetlenia miejskiego oraz instalacja dodatkowych punktów
świetlnych w najbardziej newralgicznych ze względu bezpieczeństwa miejscach.

Kolorem niebieskim oraz „*” oznaczono zadania flagowe, które rozpisane zostały w sposób
szczegółowy w kolejnym rozdziale Strategii.
118
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1.3.4. Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania ludności Miasta Będzina oraz
systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach z funkcją przekazywania komunikatów
i informacji lokalnych.
1.3.5. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w czasie
braku dostaw energii elektrycznej w sytuacjach nadzwyczajnych - zapasowe źródło
zasilania części obiektów użyteczności publicznej.
1.3.6. Stworzenie miejskiego systemu wsparcia gospodarstw domowych rezygnujących
z ogrzewania potęgującego niską emisję.
1.3.7. Opracowanie programu walki z niską emisją - poprzez stopniowe podłączanie
gminnych zasobów mieszkaniowych do instalacji ciepłowniczej.
1.3.8. Opracowanie programu budowy świadomości ekologicznej mieszkańców Będzina –
zasada: coroczny temat przewodni plus działania mu towarzyszące (informacja o temacie
w osobnej zakładce strony www Urzędu Miejskiego w Będzinie, minimum jedna impreza
miejska o tematyce zgodnej z tematem na dany rok, akcja informacyjna przeprowadzona
w szkołach będzińskich zakończona konkursem dla uczniów).
1.3.9. Osłona i ochrona obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – budowa
lokalnych programów przeciwpowodziowych.
1.3.10. Przygotowanie i utrzymywanie porządku w korycie Przemszy celem
wykorzystania jej do celów rekreacyjnych.
1.3.11. Utworzenie obszaru chronionego nad tzw. Potokiem Brzozowickim w sąsiedztwie
osiedla Namiarkowa wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia i utworzeniem ścieżki
edukacyjnej.
1.3.12. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
1.3.13. Uporządkowanie i rozbudowa infrastruktury dla gospodarki wodno – ściekowej
w Mieście etap II.
1.3.14. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych na terenie
Miasta.
1.3.15. Rewitalizacja terenów zielonych / parków w Mieście.*
1.3.16. Opracowanie programów bezpieczeństwa i ograniczania uciążliwości
dla środowiska.

Cel operacyjny 1.4. Rozwój infrastruktury czasu wolnego.
Propozycje zadań:
1.4.1. Amfiteatr – analiza możliwości budowy amfiteatru miejskiego lub opracowanie
alternatywnej propozycji miejsca / przestrzeni publicznej dla organizacji imprez
masowych (dla mieszkańców miasta, przyjezdnych, itp.).
1.4.2. Wytyczenie ścieżki rowerowej w kierunku Góry Św. Doroty.
1.4.3. Budowa nowych placów zabaw i stref aktywności rodzinnej w każdej dzielnicy.
1.4.4. Budowa lodowiska (rozważenie lokalizacji przy ul. Sportowej – możliwość
utworzenia kompleksu sportowego w tym rejonie).
1.4.5. Budowa hali widowiskowo-sportowej na terenach byłego basenu przy ulicy
Sportowej.*
1.4.6. Przygotowanie platformy widokowej na panoramę miasta „Górki Małobądzkie”.
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Cel strategiczny II: Rozwijająca się i edukująca społeczność miejska.
Obszar oddziaływania pn. Rozwijająca się i edukująca społeczność miejska ma podwójny wymiar.
Pierwszy odnosi się do działań ukierunkowanych na podniesienie jakości nauczania
w placówkach oświatowych. Diagnoza pokazuje, że przy daleko posuniętych działaniach
związanych z dostępnością do usług oświatowych i wyrównywaniu szans, w kwestii polepszenia
wyników w nauce jest dużo do zrobienia. Drugi wymiar odnosi się do edukacji i rozwoju
po zakończeniu formalnego kształcenia. W ten sposób cel ten obejmuje całą społeczność
mieszkańców
Będzina,
bez względu
na wiek.
Jego
realizacja
przyczynić
się ma do większej aktywności i odpowiedzialności mieszkańców za rozwój własny i swojej
małej ojczyzny. Stanowi także warunek podstawowy do rozwoju Będzina w dobie gospodarki
opartej na wiedzy.
Cel operacyjny 2.1. Wzmocnienie edukacji formalnej poprzez postawienie na jakość edukacji
i optymalizację kosztów kształcenia.
Propozycje zadań:
2.1.1 Wspieranie rozwoju małego dziecka – zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych.
2.1.2 Zwiększenie i wzmocnienie oferty zajęć pozalekcyjnych zarówno wspierających
młode talenty, jak i wyrównujących szanse edukacyjne.
2.1.3 Wprowadzenie efektywnego doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych –
zatrudnienie doradców zawodowych; opracowanie programu współpracy z Powiatem
Będzińskim w zakresie tworzenia odpowiedniej do potrzeb miasta oferty szkolnictwa
zawodowego.
2.1.4 Szersze wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
w edukacji i wychowaniu, doposażenie szkół w nowe pracownie komputerowe, centra
multimedialne w bibliotekach szkolnych, zapewnienie dostępu do internetu w każdej sali
lekcyjnej.
2.1.5 Utworzenie klas sportowych w gimnazjach, nawiązanie współpracy z lokalnymi
klubami sportowymi.
2.1.6 Optymalizacja organizacyjnych warunków kształcenia uwzględniająca możliwości
finansowe miasta i wysoką jakość kształcenia (audyt kosztów kształcenia).*
2.1.7 Opracowanie wieloletniego planu remontów i modernizacji obiektów oświatowych
oraz inwestycji wzbogacających infrastrukturę oświatową.

Cel operacyjny 2.2. Stworzenie warunków do realizacji kształcenia przez całe życie mieszkańców
Będzina, wspieranie i promocja inicjatyw z tym związanych.
Propozycje zadań:
2.2.1. Promowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku; tworzenie nowych
inicjatyw na rzecz aktywizacji osób starszych – np. kluby seniora.
2.2.2. Stworzenie warunków do rozwoju edukacji międzypokoleniowej.
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2.2.3. Mediateka.
Cel strategiczny III: Integracja społeczna mieszkańców i wyrównywanie szans.
Obszar oddziaływania celu strategicznego pn. Integracja społeczna mieszkańców i wyrównywanie
szans odnosi się w głównej mierze do dwóch zasadniczych kwestii mających sprzyjać
integrowaniu się społeczności, zwalczaniu wykluczenia, poprawie sytuacji osób z grup
defaworyzowanych. Interwencja zostanie podjęta na dwóch płaszczyznach instytucjonalnej
oraz prewencyjnej i profilaktycznej. Nowe instytucje muszą podejmować problemy związane
z efektami zmian demograficznych. W perspektywie następnych lat trzeba przygotować
się i zmierzyć z problemami starzejącego się społeczeństwa. Miasto musi podjąć także bardziej
intensywne działania związane z profilaktyką sprzyjającą integracji grup wykluczonych
oraz wprowadzeniem nowoczesnych metod kompleksowego wsparcia rodzin dysfunkcyjnych
i patologicznych.
Cel operacyjny 3.1. Poprawa zaplecza instytucjonalnego oraz warunków sprzyjających integracji
społecznej i międzypokoleniowej.
Propozycje zadań:
3.1.1. Stworzenie świetlic pozaszkolnych / klubów osiedlowych w celu zapewnienia
kontrolowanego zorganizowania czasu dla dzieci i młodzieży.
3.1.2. Stworzenie klubów seniora sprzyjających integracji międzypokoleniowej.
3.1.3. Uruchomienie programu przeciwdziałania wykluczeniu kulturalnemu poprzez
stworzenie specjalnej oferty dla rodzin wielodzietnych (tańsze wejścia na imprezy
kulturalne, ułatwiony dostęp do instytucji kultury i bazy sportowej).
3.1.4. Utworzenie ośrodków wsparcia dziennego – dziennych domów pomocy społecznej.
3.1.5. Utworzenie zasobu mieszkań chronionych dla osób, które ze względu na trudną
sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia
w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Cel operacyjny 3.2. Wzmocnienie działań edukacyjnych i profilaktycznych sprzyjających integracji
społecznej grup defaworyzowanych.
Propozycje zadań:
3.2.1. Promowanie banków czasu.
3.2.2. Organizowanie cyklicznych kampanii profilaktycznych (antyalkoholowych,
antynarkotykowych, zachęcających do aktywizacji zawodowej i społecznej osoby z grup
defaworyzowanych).
3.2.3. Organizacja kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje osób z grup
najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3.2.4. Opracowanie i wdrożenie programu kompleksowego wsparcia rodzin
dysfunkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy socjalnej.
3.2.5. Organizacja kampanii społecznych oddziaływujących na tzw. rodziny dysfunkcyjne
(pokazanie, „że można żyć inaczej”).
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3.2.6. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi bezdomnością (aktywizowanie
do podjęcia pracy, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, zatrudnienia, mieszkania,
poradnictwo prawne i psychologiczne) oraz indywidualnego programu wychodzenia
z bezdomności ułatwiającego osobom bezdomnym powrót do społeczeństwa.
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4.2. Domena 2: Będzin przyjazną przestrzenią do realizacji przedsięwzięć gospodarczych.
Kluczowym zagadnieniem ujętym w ramach domeny jest potrzeba tworzenia nowych miejsc
pracy oraz rozwoju gospodarczego Miasta, w celu zwiększenia możliwości zarobkowania przez
mieszkańców oraz wzrostu wpływów budżetowych do miejskiej kasy z tytułu podatków
od przedsiębiorców (niezbędnych w celu realizacji inwestycji w dwóch pozostałych domenach).
W domenie „Będzin przyjazną przestrzenią do realizacji przedsięwzięć gospodarczych” ujęte
zostały dwie zasadnicze perspektywy rozwoju gospodarczego Miasta Będzina – po pierwsze,
perspektywa średniej i dużej przedsiębiorczości oraz nowych inwestycji, po drugie,
perspektywa lokalnego, głównie małego biznesu i potencjału w zakresie przedsiębiorczości
mieszkańców Miasta. Pierwsza z wymienionych perspektyw została wyodrębniona z uwagi
na istotny potencjał zatrudnieniowy jaki niosą za sobą duże inwestycje gospodarcze, które
dla Miasta, borykającego się ze znaczącym problem bezrobocia, a także powiązanych z nim
problemów społecznych, są kluczowym bodźcem do inicjowania zmian, także w społecznej
przestrzeni. Dodatkowo, pozyskanie nowych inwestorów przekłada się bezpośrednio na wzrost
dochodów jakie uzyskuje samorząd poprzez udział we wpływach podatkowych
od funkcjonujących na jego terenie podmiotów gospodarczych, a także daje możliwość
wykorzystania wolnych, w tym poprzemysłowych, terenów pod lokalizację nowych
przedsięwzięć. Do tej właśnie perspektywy odnoszą się dwa pierwsze cele strategiczne:
― Cel strategiczny I. Stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu nowych inwestycji
gospodarczych w Będzinie;
― Cel strategiczny II. Wdrożenie skutecznej, kompleksowej polityki pozyskiwania i obsługi
inwestora w Mieście Będzinie.
Oba cele wynikają z postawionego w trakcie prac nad Strategią pytania: w jaki sposób
pozyskiwać dla Miasta nowych, istotnych inwestorów zewnętrznych, którzy gotowi byliby
na ulokowanie działalności gospodarczej w Będzinie? W tym kontekście ostatecznie wskazane
zostały dwa elementy, które w opisywanej domenie przekładają się na dwa pierwsze cele
strategiczne:
― z jednej strony element „twardy”: infrastrukturalno – formalny (na jakie tereny
pozyskiwać inwestorów? jak są one do tego przygotowane? czego nam w tym względzie
brakuje jeśli chodzi o infrastrukturę i inne uwarunkowania dla lokowania inwestycji),
który przekłada się na pierwszy cel strategiczny;
― z drugiej strony element „miękki”: promocyjno – usługowy (co może być przewagą
Będzina na tle ościennych miast? jak promować posiadaną przez Miasto ofertę
inwestycyjną? w jaki sposób skonstruować proces obsługi przedsiębiorcy? jak zapewnić
inwestorom dostęp do usług okołobiznesowych?), który ujęty został w drugim celu
strategicznym.
Wspomniana wyżej druga perspektywa, odnosząca się do lokalnej przedsiębiorczości, ujęta
została w ramach trzeciego celu strategicznego, który ukierunkowano na sferę gospodarczą
charakteryzującą się najbardziej dynamicznym rozwojem w Mieście Będzin, mianowicie sektor
usług i handlu. Cel ten przyjął zatem brzmienie: Wspieranie rozwoju sfery lokalnego handlu
i usług. Odnosząc się do relatywnie korzystnych wskaźników przedsiębiorczości mieszkańców,
wysokiego udziału przedsiębiorstw handlowo-usługowych w ogólnej liczbie podmiotów
zarejestrowanych na terenie Będzina oraz tradycji handlowych Miasta, wzmacnianie lokalnego
biznesu wydaje się jedną z naturalnych ścieżek rozwoju gospodarczego Miasta.
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DOMENA 2: BĘDZIN PRZYJAZNĄ PRZESTRZENIĄ DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH
Atuty, silne strony
Mankamenty, słabe strony
Położenie i komunikacja
― korzystne
umiejscowienie
względem ― otoczenie
Miasta
przez
duże,
głównych
szlaków
transportowych
konkurencyjne
ośrodki
miejskie
(drogowych
oraz kolejowych),
z rozwiniętą bazą kulturalną, sportową,
międzynarodowego
portu
lotniczego
przemysłową, oświatową itd.;
Katowice – Pyrzowice, a także największego ― brak
wysokiej
jakości
połączeń
węzła komunikacyjnego, jaki tworzy stolica
komunikacyjnych
i wymagająca
regionu wraz z pozostałymi miastami
rozbudowy
lub
modernizacji
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego;
infrastruktura drogowa – dojazdowa
― bardzo
wysoki
poziom
dostępności
do terenów inwestycyjnych;
komunikacyjnej w transporcie kolejowym
oraz publicznym transporcie zbiorowym
do najważniejszych ośrodków konurbacji
katowickiej;
― położenie
w granicach
konurbacji
katowickiej,
która
ze względu
na ponadprzeciętną koncentrację ludności
w skali całego kraju, stanowi rozległy rynek
zbytu o dużym stopniu chłonności;
Dywersyfikacja gospodarcza
― umiarkowanie zróżnicowana struktura ― upadek przemysłu ciężkiego / dużych zakładów
branżowa lokalnej gospodarki;
(Cementownia i Kopalnia Grodziec, Huta
― wysoki
odsetek
podmiotów
Będzin, Mostostal Będzin, Centrostal);
gospodarczych
prowadzących
działalność usługową;
Atrakcyjność inwestycyjna
― znaczna
powierzchnia
gruntów ― występowanie
w granicach
miasta
będących przedmiotem własności
zdegradowanych terenów poprzemysłowych,
samorządu miasta;
wymagających
zagospodarowania
bądź
― realizacja
projektu
Gospodarczej
restrukturyzacji;
terenów
przemysłowych
Bramy Śląska - tworzenie strefy ― współistnienie
gospodarczej - teren pod inwestycje
z zabudową
mieszkaniową
oraz terenami
Będzin – Warpie;
rekreacyjnymi;
― tradycje handlowe Będzina;
― miejscowy niedorozwój sieci infrastruktury
technicznej
(szczególnie
infrastruktury
drogowej, ale również sieci elektrycznej czy
kanalizacyjnej);
― niezadawalający stan dróg oraz bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego;
Kapitał ludzki
― dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej – ― starzenie się społeczeństwa, ujemny przyrost
wiele wyższych uczelni i szkół w woj.
naturalny;
śląskim;
― niski odsetek kobiet w ogólnej strukturze osób
― dodatnie saldo migracji;
pracujących w Mieście;
― wysoki wskaźnik przedsiębiorczości ― stosunkowo wysoki poziom bezrobocia,
mieszkańców, mierzony liczbą osób
w tym bardzo wysoki udział kobiet w ogólnej
fizycznych prowadzących działalność
strukturze bezrobotnych w Mieście.
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gospodarczą w przeliczeniu na 1000
mieszkańców.

Siatka celów i zadań dla Domeny 2: Będzin przyjazną przestrzenią do realizacji
przedsięwzięć gospodarczych.
Cel strategiczny I. Stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu nowych inwestycji
gospodarczych w Będzinie.
Cel strategiczny ukierunkowany jest na pozyskanie na teren Miasta nowych podmiotów
gospodarczych i skupia się w tym kontekście na trzech głównych obszarach zagadnień:
kwestiach formalno - prawnych związanych z przygotowaniem podstaw dla możliwości
sprawnej realizacji procesów inwestycyjnych w Mieście (miejscowe plany zagospodarowania,
ulgi podatkowe itp.), stworzeniu oferty atrakcyjnych i w pełni wyposażonych w niezbędną
infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych oraz dostosowaniu infrastruktury drogowej
do potrzeb tworzonych i dostępnych już terenów. Wskazane zagadnienia znajdują
odzwierciedlenie w określonych dla celu strategicznego celach operacyjnych.
Cel operacyjny 1.1. Uregulowanie kwestii formalno – prawnych związanych z ofertą terenów
inwestycyjnych Miasta.
Propozycje zadań:
1.1.1. Przygotowanie oferty wsparcia dla inwestorów tworzących miejsca pracy
skierowane do mieszkańców Miasta.*119
1.1.2.Opracowanie brakujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
terenu Miasta.
1.1.3. Opracowanie studium specjalizacji gospodarczej dla Miasta Będzina w układzie
Aglomeracji Górnośląskiej (wybór specjalizacji i funkcji Miasta w układzie aglomeracji).
Cel operacyjny 1.2. Wyznaczenie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych dostępnych na terenie
Miasta.
Propozycje zadań:
1.2.1. Podjęcie działań na rzecz uregulowania
przecinających kluczowe tereny inwestycyjne.

siatki

linii

wysokiego

napięcia

Kolorem niebieskim oraz „*” oznaczono zadania flagowe, które rozpisane zostały w sposób
szczegółowy w kolejnym rozdziale Strategii.
119
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Cel operacyjny 1.3. Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej prowadzącej do terenów
przeznaczonych pod inwestycje.
Propozycje zadań:
1.3.1. Opracowanie mapy infrastruktury drogowej Miasta ważnej dla uruchamianych
i istniejących terenów inwestycyjnych obrazującej obecny stan techniczny, natężenie
wykorzystania infrastruktury oraz zakres koniecznych inwestycji.
1.3.2. Modernizacja dróg w dzielnicy Warpie.
Cel strategiczny II. Wdrożenie skutecznej, kompleksowej polityki pozyskiwania i obsługi
inwestora w Mieście Będzinie.
W rozumieniu wskazanego celu strategicznego mieszczą się kwestie związane zarówno
z pozyskaniem inwestora, który jest na etapie rozważania możliwości ulokowania swojej
działalności na terenie Miasta Będzina, jak i obsługi przedsiębiorcy, który już prowadzi swój
biznes na terenie Miasta. Ujęte w tych ramach cele operacyjne odnoszą się do:
― sfery promocji gospodarczej Miasta (i konieczności oparcia jej o odpowiedzi na pytania:
co nas wyróżnia? jakie są nasze przewagi? do kogo kierujemy naszą ofertę i jaka
ona jest?);
― sfery profesjonalnej obsługi przedsiębiorcy (szczególnie w zakresie upowszechniania
informacji i możliwości szybkiego, kompleksowego załatwiania spraw urzędowych)
oraz
― sfery współpracy międzyinstytucjonalnej, pozwalającej stworzyć optymalne warunki
dla lokowania i rozwoju działalności gospodarczej na terenie Miasta poprzez dostęp
do różnorodnego, adekwatnego do potrzeb wsparcia (ze strony instytucji
okołobiznesowych, rynku pracy, edukacyjnych i in.).
Cel operacyjny 2.1. Stworzenie systemu promocji gospodarczej Miasta wzmacniającej
rozpoznawalność i wyróżniającej Będzin na tle sąsiednich ośrodków.
Propozycje zadań:
2.1.1. Opracowanie strategii budowy i promocji marki gospodarczej Miasta Będzin.
2.1.2. Opracowanie oferty inwestycyjnej wraz z informacją o warunkach inwestowania
w Będzinie w nowoczesnych formach (szersze wykorzystanie Internetu, wydawanie
katalogu ofert lokalizacyjnych wspólnie z prywatnymi właścicielami gruntów).
Cel operacyjny 2.2. Wysoki poziom profesjonalizmu obsługi przedsiębiorców na terenie Miasta
Będzina.
Propozycje zadań:
2.2.1. Uruchomienie punktu informacyjnego dla inwestorów w UM Będzina.
2.2.2. Zwiększenie liczby dostępnych dla przedsiębiorców usług publicznych on-line.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 – 2020

115

2.2.3. Wdrożenie procedury (we współpracy z odpowiednimi instytucjami i podmiotami
również spoza Urzędu Miejskiego w Będzinie) służącej maksymalnemu skróceniu okresu
lokacji inwestycji gospodarczych na terenie miasta.
2.2.4. Poprawa dostępu do informacji gospodarczej skierowanej do istniejących firm
oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. .
Cel operacyjny 2.3. Budowa sieci współpracy na rzecz kompleksowego wsparcia przedsiębiorców
i inwestorów.
Propozycje zadań:
2.3.1. Utworzenie Konwentu Gospodarczego Miasta Będzina skupiającego przedstawicieli
władz lokalnych, zakładów odpowiadających za rozwój infrastruktury technicznej
i sektora biznesu - platformy wymiany informacji w zakresie barier w prowadzeniu
działalności gospodarczej na terenie Miasta, koniecznych przedsięwzięć oraz możliwości
współpracy pomiędzy sektorem biznesu a administracją.*

Cel strategiczny III. Wspieranie rozwoju sfery lokalnego handlu i usług.
Niniejszy cel strategiczny skupia się na wzmacnianiu sektora lokalnej (głównie małej)
przedsiębiorczości, która oferuje gros miejsc pracy dla mieszkańców Będzina i ze względu
na odnotowywany w Mieście wysoki poziom przedsiębiorczości stanowi naturalny potencjał
dla kreowania rozwoju gospodarczego. W ramach tak sformułowanego celu strategicznego
uwzględnione zostały dwa zasadnicze obszary, które przełożone zostały na cele operacyjne.
Pierwszy z nich odnosi się do tradycji handlowych, korzystnego położenia Miasta w układzie
konurbacji i Zagłębia, a także znaczenia sektora w strukturze gospodarczej i zakłada jego
wzmocnienie. Podczas gdy drugi cel operacyjny ogniskuje się na tworzeniu warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców w kontekście kluczowych dla rozwoju Miasta
obszarów – w tym szczególnie związanych z zakresem Domeny 3. (sferą kultury, historii czy
ożywieniem centralnej przestrzeni miejskiej Będzina).
Cel operacyjny 3.1. Będzin „wzgórzem handlu” – wzmocnienie funkcji handlowo – usługowych
Miasta.
Propozycje zadań:
3.1.1.
Poprawa
dostępności
ul. Świerczewskiego.*

komunikacyjnej

targowiska

miejskiego

przy

Cel operacyjny 3.2. Wspieranie samozatrudnienia mieszkańców w branżach strategicznych
dla rozwoju Miasta.
Propozycje zadań:
3.2.1. Kompleksowa Strategia Ożywienia Gospodarczego Centralnego Obszaru Miasta.*
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4.3. Domena 3: Będzin centrum kulturalno-historycznym Zagłębia.
Aspiracja rozwojowa Miasta Będzina koncentruje się wokół bycia miastem wyróżniającym
się na tle Zagłębia Dąbrowskiego. Do wyróżników miasta zalicza się jego historyczny rodowód
i towarzyszące mu w przestrzeni miejskiej zabytki (średniowieczny zamek obronny, secesyjne
kamienice w Śródmieściu i inne) oraz podejmowane w Mieście inicjatywy kulturalne
wzmocnione instytucjonalnie (Teatr Dzieci Zagłębia, Muzeum Zagłębia, Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury).
W celu realizacji aspiracji rozwojowej koniecznym jest jednak zdecydowane skoncentrowanie
działań w czterech kierunkach.
Po pierwsze, należy efektywnie wykorzystywać walory historyczne miasta budując
na ich podstawie zintegrowane produkty adresowane zarówno do mieszkańców Miasta,
jak i odwiedzających, turystów. Działania te powinny być prowadzone w duchu nowoczesnego
przedstawiania historii (narracja historyczna), gdzie odbiorca aktywnie uczestniczy
w poznawaniu, odkrywaniu i doświadczaniu. Aby realizować te zamierzenia konieczne jest
równolegle podjęcie działań wspierających, polegających na ochronie i renowacji zabytków
historycznych oraz wprowadzaniu, w ich otoczeniu, infrastruktury towarzyszącej, sprzyjającej
ich poznaniu. Zaprezentowane zamierzenia zawierają się w i celu strategicznym brzmiącym:
„Historia i jej przedstawianie”.
Po drugie, należy wspierać inicjatywy kulturalne już realizowane w Mieście oraz wszystkie
planowane, które łącznie pozwolą wzmacniać wizerunek miasta jako miejsca pełnego wydarzeń
kulturalnych, w których udział biorą mieszkańcy oraz goście. Ważnym jest również szerzenie
postaw pro kulturalnych, postawienie na edukację kulturalną mieszkańców Będzina, tak aby
kulturalna oferta miasta była odbierana w pełni i w każdym „zakątku” miasta. Nie bez znaczenia
pozostaje też sfera infrastrukturalno – organizacyjna, koniecznym jest więc kreowanie
przestrzeni miejskich w taki sposób, aby zamierzenia kulturalne mogły być w niej bez trudu
realizowane. II cel strategiczny, o brzmieniu: „Kultura i jej przedstawianie”, obejmuje niniejsze
zamierzenia strategiczne.
Trzeci kierunek wynika wprost ze zidentyfikowanych kluczowych problemów strategicznych
dla rozwoju miasta i wskazuje na konieczność podejmowania działań pod wspólnym tytułem
„synergia” / zazębianie się / powiązanie. Wielość działań podejmowanych w tzw. obszarze
historycznym czy kulturalnym wymaga koordynacji oraz efektywnej promocji tak, aby otrzymać
efekt synergii i tym samym doprowadzić do realizacji aspiracji rozwojowej Miasta Będzina –
bycia wiodącym ośrodkiem kulturalno – historycznym Zagłębia Dąbrowskiego. III cel
strategiczny o brzmieniu: „Zintegrowanie działań na rzecz tworzenia centrum kulturalno –
historycznego Zagłębia” opisuje te strategiczne działania.
Czwarty kierunek charakteryzuje koncentracja działań w przestrzeni miejskiej – obejmuje
on bowiem Śródmieście, centralny obszar Będzina, w obrębie którego koncentruje się gros
zabytków historycznych miasta. Obszar ten docelowo powinien pełnić funkcje reprezentacyjne
dla miasta, obecnie jest wysoce zdegradowany zarówno w sferze tkanki przestrzennej,
jak i społecznej. Koniecznym jest podjęcie zintegrowanych działań, o charakterze
rewitalizacyjnym, realizowanych kompleksowo i niezwłocznie tak, aby dzielnica stała
się rzeczywistym centrum Będzina, czyli była miejscem ważnym dla wszystkich mieszkańców
miasta, w pełni dostępnym komunikacyjnie, przyciągającym z uwagi na zlokalizowane
na jej terenie instytucje / usługi, ładnym, estetycznym i bezpiecznym. IV cel strategiczny,
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o brzmieniu: „Rewitalizacja śródmieścia” prezentuje zakres strategicznej interwencji w obszarze
dzielnicy Śródmieście w Będzinie.

―

―

―

―

―

―
―
―
―

―
―

―

DOMENA 3: BĘDZIN CENTRUM KULTURALNO – HISTORYCZNYM ZAGŁĘBIA.
Atuty, silne strony
Mankamenty, słabe strony
Położenie i przestrzeń publiczna
położenie
w granicach
konurbacji ― wysoce
zdekapitalizowana
tkanka
katowickiej,
która
ze względu
urbanistyczna w centrum miasta, będąca
na ponadprzeciętną koncentrację ludności
jedną z głównych przyczyn degradacji
w skali całego kraju, stanowi rozległy rynek
przestrzennej
i funkcjonalnej
obszaru
zbytu o dużym stopniu chłonności;
Śródmieścia;
bardzo
wysoki
poziom
dostępności ― historyczne centrum Miasta „przecięte”
komunikacyjnej w transporcie kolejowym
przez trasę gierkowską;
oraz publicznym transporcie zbiorowym ― nieuregulowana
sytuacja
prawna
do najważniejszych
ośrodków
historycznych kamienic.
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Zaplecze instytucjonalne, infrastruktura i oferta
relatywnie duża podaż usług kultury ― brak skoordynowania działań i współpracy
w ofercie
instytucji
prowadzących
Miasta
z instytucjami
i organizacjami
działalność na obszarze Miasta;
w zakresie promocji kulturalnej;
organizacja na terenie miasta wydarzeń ― liczba imprez
kulturalnych
na 1000
kulturalno-rozrywkowych
o znaczeniu
mieszkańców wypada przeciętnie na tle
ogólnokrajowym i międzynarodowym;
porównywanych miejscowości (Czeladź,
duża liczba organizacji pozarządowych
Zawiercie, Tarnowskie Góry, powiat
działających na obszarze Miasta;
będziński);
Zasoby kulturalno-historyczne
położenie w granicach miasta cennych ― niezadowalający stopień zainteresowania
zabytków dziedzictwa kulturowego;
mieszkańców ofertą kulturalną instytucji
zabudowa miejska – zabytkowy układ
funkcjonujących na obszarze Miasta;
urbanistyczny;
historia
ziemi
będzińskiej,
bogata
przeszłość historyczna;
wyróżniające Będzin miejsca o wysokim
potencjale: Wzgórze Zamkowe, Wzgórze
św. Doroty wraz z kościołem, Cementownia
Grodziec;
obiekty kultury i tradycji żydowskiej;
Społeczność miejska i kwestie społeczne
wysoki
wskaźnik
przedsiębiorczości ― wzrastający
poziom
przestępczości
mieszkańców, mierzony liczbą osób
w Mieście;
fizycznych
prowadzących
działalność ― koncentracja
problemów
społecznych
gospodarczą
w przeliczeniu
na 1000
na terenie dzielnicy Śródmieście.
mieszkańców;
wysoki odsetek podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność usługową;
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Siatka celów i zadań dla Domeny 3: Będzin centrum kulturalno – historycznym Zagłebia.
Cel strategiczny I. Historia i jej przedstawianie.
Będzin to Miasto o bogatej historii sięgającej czasów średniowiecza. Będzin to Wzgórze
Zamkowe ze średniowieczną warownią obronną wzniesioną przez Kazimierza Wielkiego
w systemie tzw. Orlich Gniazd, ale też liczne inne zabytki – pomniki historii dawnej i tej bliższej.
Będzin to Miasto, gdzie przenikają się wzajemnie „historyczne tematy” – tzw. stary Będzin (czyli
m.in. wspomniany Zamek), z Będzinem żydowskich tradycji, czy Będzinem industrialnym
(Będzin XX wieku). W oparciu o te historyczne walory należy budować jeden z kierunków
rozwoju Miasta w duchu prezentowania historii zarówno mieszkańcom Będzina
jak i odwiedzającym go turystom. Aby efektywnie to czynić należy konsekwentnie dbać
o zachowanie tychże walorów oraz budować wokół nich produkty turystyczne, wsparte
rozwojem infrastruktury towarzyszącej umożliwiającej komfortowe i pełne ich poznawanie.
Cel operacyjny 1.1. Dbanie o historyczne walory turystyczne miasta – odnawianie (rewitalizacja)
zabytków miejskich.
Propozycje zadań:
1.1.1. Przygotowanie inwentaryzacji historycznych zabytków Miasta w podziale
na „zabytki średniowieczne i późniejsze”, „żydowskie”, „industrialne”. Dokonanie wyboru
- wskazanie na zabytki wokół, których należy budować podstawowe produkty
turystyczne, w tym szlaki tematyczne czy questy (zasada i – wskazanie np. po trzy
zabytki w ramach danej kategorii).
1.1.2. Odnowa / renowacja cmentarza żydowskiego w obrębie Wzgórza Zamkowego
w Będzinie.
1.1.3. Odnowa i wprowadzenie nowych funkcji do budynku dworca Będzin kolei
Warszawsko – Wiedeńskiej.
Cel operacyjny 1.2. Konstruowanie produktów turystycznych w oparciu o walory historyczne
Miasta w duchu nowoczesnego nurtu prezentacji historii – narracji historycznej.
Propozycje zadań:
1.2.1. Wytyczenie będzińskiego szlaku kulturowego, obejmującego swym zasięgiem
obiekty / przestrzenie miejskie tzw. Historycznego Będzina.*
1.2.2. Opracowanie i wydanie mapy Będzina prezentującej najważniejsze historyczne
miejsca oraz te najciekawsze (współczesne) w Mieście w kontekście czterech
wytyczonych szlaków miejskich.
1.2.3. Opracowanie questów miejskich, których akcja rozgrywa się w oparciu
o następujące atrakcje: „Stary Będzin”, „Będzin żydowskich tradycji”, „Będzin
industrialny”. W ramach zadania należy przygotować / opisać: koncepcję każdego
questu, instrukcje dla graczy, projekty ewentualnych oznaczeń terenowych, ulotkę –
promocyjno – instruktażową (wersja papierowa) oraz zamieścić taką samą w obszarze
strony www Miasta Będzina.
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1.2.4. Las Grodziecki – zagospodarowanie obszaru leśnego – przygotowanie
i przeprowadzenie konkursu na koncepcję zagospodarowania przestrzeni dla rekreacji
rodzinnej.*
Cel operacyjny 1.3 Rozwój infrastruktury towarzyszącej (wzmacniającej produkty turystyczno –
historyczne Miasta Będzina).
Propozycje zadań:
1.3.1. Przygotowanie programu zabezpieczenia miejsc parkingowych przy wybranych
obiektach historycznych Miasta wraz z zapewnieniem funkcjonalnej tzw. małej
architektury - ławki, kosze na śmieci, miejsca ekspozycji zieleni / kwiatów (klomby),
nawierzchnie spacerowe, etc.
1.3.2. Rozszerzenie istniejącego systemu identyfikacji wizualnej Miasta Będzina
o elementy jednolitej identyfikacji wizualnej Miasta – wykorzystanie słupów przy
Dworcu PKP jako nośników informacji o zabytkach, tablice / oznaczenia prezentujące
obiekty na szlakach, inne miejsca ciekawe, informacje o Mieście, drogowskazy.
Cel strategiczny II. Kultura i jej przedstawianie.
Będzin aspiruje do miana Miasta kultury. W wydarzeniach kulturalnych organizowanych
w Mieście bierze udział wielu gości - głównie z obszaru Zagłębia Dąbrowskiego. Zasadniczym
kierunkiem rozwoju w tym obszarze jest postawienie akcentu na zwiększenie udziału
mieszkańców w życiu kulturalnym Miasta. Aby było to możliwe należy szerzyć postawy
pro kulturalne poprzez m.in. wzmacnianie edukacji kulturalnej wśród różnych grup
mieszkańców Miasta. Ważne jest też kreowanie przestrzeni Miasta w taki sposób,
aby móc w niej możliwie swobodnie, i w różnych miejscach, realizować przedsięwzięcia
kulturalne. Jednym słowem, aby efektywnie wykorzystać potencjał kulturowy Miasta trzeba
po pierwsze wykształcić w mieszkańcach taką potrzebę, a po drugie dysponować różnorodnymi
przestrzeniami gdzie, tą kulturę można mieszkańcom i odwiedzającym przedstawiać.
Cel operacyjny 2.1. Edukacja kulturalna – podejmowanie działań zachęcających mieszkańców
do włączania się w życie kulturalne miasta / pogłębianie świadomości kulturalnej mieszkańców
Będzina.
Propozycje zadań:
2.1.1. Opracowanie Kalendarza Imprez Będzińskich – spójnego, obejmującego swym
zasięgiem zarówno imprezy organizowane przez Urząd Miejski w Będzinie i jednostki
mu podległe jak i organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, etc.
2.1.2. Opracowanie cyklu (wpisanego do Kalendarza Imprez Będzińskich) wydarzeń
kulturalnych realizowanych w duchu „street art’u” czyli „wyjścia kultury na ulicę”.
Kolejno – upowszechnienie informacji poprzez www (koordynacja z zadaniem –
opracowanie, uruchomienie i zarządzanie internetową przestrzenią informacyjną)
oraz plakaty informacyjne rozwieszane w punktach handlowych w dzielnicach miasta.
2.1.3. Kultura w każdej dzielnicy - opracowanie zestawu działań / wydarzeń
kulturalnych, które realizowane byłyby w każdej dzielnicy Będzina (jedno wydarzenie
na rok w dzielnicy) o wymiarze lokalnym, dzielnicowym (konkursy np. najpiękniejszy
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balkon, festiwale, i inne) – wpisanie tego cyklu wydarzeń do Kalendarza Imprez
Będzińskich.*
2.1.4. Konkurs szkolny (poziom szkoły podstawowe i szkoły gimnazjalne) o nagrodę
Prezydenta Miasta Będzina – „Gdzie mieszkam” - konkurs z wiedzy o Mieście Będzinie.
2.1.5. Opracowanie kampanii promocyjnej (wizerunkowej) oraz zrealizowanie jej –
w postaci kampanii billboardowej pod hasłem „Będzin wczoraj, Będzin dziś, Będzin
jutro” (prezentacja zdjęć Będzina od najstarszych po dzisiejsze wraz z prezentacją zdjęć
/ wizualizacji – na przyszłość).
Cel operacyjny 2.2. Wyznaczanie, aranżowanie, kreowanie przestrzeni publicznych, gdzie mogą być
realizowane wydarzenia kulturalne o różnej skali.
Propozycje zadań:
2.2.1. Wyznaczenie terenu w obszarze nabrzeży rzeki Przemszy i dostosowanie
do możliwości organizacji imprez – pod kątem wykorzystania rzeki Przemszy dla działań
kulturalno – rekreacyjnych realizowanych w Będzinie.

Cel strategiczny III. Zintegrowanie działań na rzecz tworzenia centrum kulturalno –
historycznego Zagłębia.
Będzin to Miasto historii i kultury, miejsce, gdzie działają m.in. instytucje kultury o renomie
ponadregionalnej, tworzą liczni artyści, odbywają się cykliczne wydarzenia kulturalne
i historyczne. To wszystko jest, ale żeby zgodnie z aspiracją rozwoju Miasta, zapisaną w misji,
być wiodącym ośrodkiem historycznym i kulturalnym Zagłębia, niezbędne jest podejmowanie
działań koordynujących i promujących te liczne inicjatywy realizowane w skali roku na terenie
Będzina tak, aby wzmacniać ich siłę oddziaływania, jeszcze szerzej upowszechniać i zachęcać
nie tylko odwiedzających, ale przede wszystkim mieszkańców Będzina, do korzystania z nich.

Cel operacyjny 3.1. Wspólne kreowanie dobrego klimatu dla współpracy przy realizacji
przedsięwzięć kulturalnych pomiędzy partnerami publicznymi, pozarządowymi i prywatnymi
(współpraca / współdziałanie / środowisk na rzecz rozwoju kulturalnego w Będzinie).
Propozycje zadań:
3.1.1. Powołanie Będzińskiego Forum Kultury (w formie cyklicznych spotkań) –
skupiającego przedstawicieli trzech sektorów, zajmujących się kulturą, wymianą
informacji, kreowaniem wspólnych pomysłów, promocją „myślenia skonsolidowanego”
(wszechstronne wykorzystanie obiektów / przestrzeni publicznych), współdziałaniem,
współodpowiedzialnością.
Cel operacyjny 3.2. Zarządzanie kulturą w Mieście.
Propozycje zadań:
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3.2.1. Koordynacja treści / informacji zamieszczanych o Będzinie na www Miasta,
Facebooku, banerach reklamowych Miasta (działających w przestrzeni Internetu),
newsletterach, publikatorach offline (plakaty, ulotki, etc.).
3.2.2. Realizacja cyklicznych badań marketingowych ukierunkowanych na ocenę oferty
kulturalnej.
Cel operacyjny 3.3. Promocja i skuteczna informacja o ofercie historycznej i kulturalnej Będzina
skierowana do odwiedzających Miasto oraz do jego mieszkańców.
Propozycje zadań:
3.3.1. Opracowanie, uruchomienie i zarządzanie podstroną internetową (na portalu
miejskim www.bedzin.pl) prezentującą walory historyczne miasta, produkty turystyczne
oraz informacje na temat wydarzeń turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych
organizowanych na terenie Miasta przez różne podmioty. Do rozważenia: opracowanie
analogicznej podstrony w innych wersjach językowych (np. angielskiej, niemieckiej,
rosyjskiej).

Cel strategiczny IV. Rewitalizacja Śródmieścia.
Śródmieście – centralna część Będzina, dzielnica historyczna, pełna zabytków i ducha historii;
równocześnie dzielnica bardzo mocno zdegradowana, zaniedbana nie tylko w aspekcie
degradacji zabudowy, ale też (a może przede wszystkim) tkanki społecznej i gospodarczej.
To palący problem miejski, zauważalny zarówno przez odwiedzających, jak i mieszkańców
Miasta. To obszar wymagający wieloaspektowej interwencji na polu przemian w sferze
przestrzennej, społecznej i gospodarczej.
Cel operacyjny 4.1. Rewitalizacja przestrzenna dzielnicy Śródmieście.
Propozycje zadań:
4.1.1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej – placów i ciągów komunikacyjnych
w Śródmieściu (Pl. 3 Maja i Pl. Lustigera).*
4.1.2. Program określający wytyczne dla zachowania ładu i harmonii przestrzeni
miejskiej Śródmieście.
Cel operacyjny 4.2. Rewitalizacja społeczna dzielnicy Śródmieście.
Propozycje zadań:
4.2.1. Program interwencji celowej dla bezrobotnych mieszkańców dzielnicy Śródmieście
(realizacja we współpracy z PUP).
4.2.2. Opracowanie miejscowego prawa lokalowego pozwalającego / nakazującego
odpracowywanie na rzecz miasta zaległości czynszowych.
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Cel operacyjny 4.3. Rewitalizacja gospodarcza dzielnicy Śródmieście.
Propozycje zadań:
4.3.1. Wytyczenie i przygotowanie pod inwestycje terenów w obszarze dzielnicy
Śródmieście.
4.3.2. Opracowanie i wdrożenie systemu ulg dla podmiotów gospodarczych działających
w obrębie dzielnicy Śródmieście.
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V. Zadania flagowe
W rozdziale przedstawione zostały projekty flagowe określone dla każdej z trzech domen
strategicznego rozwoju Miasta Będzina. Jako projekty flagowe określone zostały
przedsięwzięcia, które w największym stopniu mogą wpłynąć na osiągnięcie założonych celów,
a zatem wywołają (w sposób bezpośredni lub pośredni) realne zmiany warunkujące lokalny
rozwój. Każde z zadań flagowych opisane zostało z uwzględnieniem elementów takich
jak: problem na jaki odpowiada projekt, okres i zasięg jego realizacji, beneficjenci projektu, jego
uzasadnienie, planowane typy działań, oczekiwane rezultaty oraz instytucje/podmioty
odpowiedzialne za realizację projektu.
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Zadania flagowe dla Domeny 1: Dobre warunki do życia mieszkańców Będzina
w bezpiecznym i zadbanym Mieście.

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO
1. Tytuł zadania:
Stworzenie możliwości dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego i komunalnego.
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie:
Domena 1. Dobre warunki do życia mieszkańców Będzina w bezpiecznym i zadbanym Mieście.
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:
Brak oferty mieszkań komunalnych dla przeciętnie zarabiających młodych mieszkańców
Będzina. Brak konkurencyjnych (w stosunku do innych miast Zagłębia) ofert terenów
pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne dla osób lepiej sytuowanych z Zagłębia
i Śląska.
4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):
Dla realizacji celów strategicznych niezbędne jest zatrzymywanie w Mieście i zachęcanie
do osiedlania się w Będzinie młodych, wykształconych mieszkańców.
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania:
Mieszkańcy (głównie młodzi) Będzina, indywidualni inwestorzy poszukujący atrakcyjnych
ofert terenów mieszkaniowych w Zagłębiu.
6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach):
Od 2012 –działanie ciągłe
7. Typy działań, fazy realizacji zadania:
W zakresie wspierania budownictwa indywidualnego aktywność UM w Będzinie i radnych
powinna koncentrować się na tworzeniu warunków formalno – prawnych gwarantujących
przestrzeń dla budownictwa indywidualnego i aktywności developerskiej, w tym poprzez:
― aktualizację
„Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Miasta Będzina” realizacja 2012-2013 r.;
― sukcesywne sporządzanie planów miejscowych gwarantujących przestrzeń
pod budownictwo indywidualne.
W zakresie wspierania budownictwa komunalnego potrzebna jest modernizacja istniejących
mieszkań komunalnych, ewentualnie budowa nowych obiektów komunalnych (wzór
Poznański) lub nadbudowa nad istniejącymi obiektami komunalnymi (wzór Łomża).
W rekomendowanym, najbardziej rozbudowanym w Polsce modelu Poznańskim nie buduje
się mieszkań socjalnych. Budynki (mieszkania komunalne) są wyłącznie dla rzetelnych
płatników, którzy wywiązują się z płatności mieszkaniowych. Z kolei opuszczone lokale
komunalne, z których mieszkańcy wyprowadzają się do nowych lokali o podwyższonym
standardzie przeznacza się na lokale socjalne.
8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów):
Wskaźniki produktu:
― Nowe miejsca w Mieście przeznaczone pod zabudowę indywidualną.
― Wzrost liczby mieszkań komunalnych w Będzinie.
Wskaźniki rezultatu:
― Zwiększenie zainteresowania ofertą mieszkaniową w Będzinie.
― Zmniejszenie się kolejki oczekujących na mieszkania komunalne.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

126

Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 – 2020

127

9. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny):
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej UM w Będzinie, Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO
1. Tytuł zadania:
Rewitalizacja terenów zielonych/parków w Mieście.
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie:
Domena 1. Dobre warunki do życia mieszkańców Będzina w bezpiecznym i zadbanym Mieście.
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:
Brak uporządkowania przestrzeni miejskiej w Będzinie, niedostatek terenów umożliwiających
spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców Miasta.
4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):
Rewitalizacja terenów zielonych, głównie parków spełnia dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze,
służy ładowi przestrzennemu Miasta, definiuje jego funkcje i działa miastotwórczo. W miastach
ze zorganizowaną i zadbaną strefą zieleni miejskiej (parków, lasów, bulwarów) podnosi
się jakość życia, wzrasta standard zamieszkiwania, wzmacnia się atrakcyjność wizerunkowa.
Po drugie, daje przestrzeń dla realizacji potrzeb sportowych, rekreacyjnych i społecznych (parki
jako miejsca spotkań) mieszkańców Będzina.
Obie funkcje zdecydowanie pozytywnie oddziałują na rozwój Miasta i poprawiają jego
wizerunek nie tylko jako miejsca zamieszkania, ale także inwestowania.
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania:
Mieszkańcy Będzina. Firmy lokalne uczestniczące w pracach rewitalizacyjnych
i konserwatorskich, a także w perspektywie utrzymujące jakość terenów zielonych.
6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach):
Systematycznie, zgodnie z przyjętym planem, od 2013 r.
Proponowane tereny zielone:
― Park Warpie
― Park Grodziec
― Park „Górna Syberka”
― Park „Małpi Gaj”
7. Typy działań, fazy realizacji zadania:
Działanie wieloetapowe:
I.
Park „Warpie” - rewitalizacja parku: prześwietlenie drzewostanu, remont alejek,
oświetlenie, elementy małej architektury (ławki, kosze), zagospodarowanie
amfiteatru w strefę zabaw dla dzieci, park linowy, plac zabaw, boisko do gry
w piłkę nożną i parking samochodowy.
II.
Park "Grodziec", ul. Konopnickiej - prześwietlenie drzewostanu, remont alejek,
budowa strefy zabaw dla dzieci.
III.
Park "Górna Syberka" - rewitalizacja od podstaw, która będzie wymagała projektu.
IV.
Park "Małpi Gaj" - rewitalizacja od podstaw, która będzie wymagała projektu.
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8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów):
Wskaźniki produktu:
― Pełna rewitalizacja czterech terenów zielonych potocznie nazywanych parkami
w Będzinie.
― Cztery nowe w pełni wyposażone place zabaw dla dzieci.
― Parking samochodowy.
Wskaźniki rezultatu:
― Wzrost liczby mieszkańców Będzina korzystających z terenów zielonych Miasta.
9. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny):
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej UM w Będzinie, Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie, Wydział Kształtowania Środowiska UM w Będzinie.

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO
1. Tytuł zadania:
Budowa hali widowiskowo-sportowej na terenach byłego basenu przy ulicy Sportowej.
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie:
Domena 1. Dobre warunki do życia mieszkańców Będzina w bezpiecznym i zadbanym Mieście.
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:
Brak infrastruktury sportowo-widowiskowej w Będzinie umożliwiającej organizację dużych
imprez sportowych i artystycznych.
4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):
Hala widowiskowo-sportowa w Będzinie stanie się ważnym ogniwem w realizacji ważnych
celów rozwojowych dla Miasta. Zdecydowanie poprawi standard spędzania wolnego czasu
dla wielu mieszkańców Miasta, umożliwi także realizacje pasji sportowych, kulturalnych
i artystycznych zróżnicowanych grup społecznych oraz umożliwi realizację wielu wydarzeń
artystycznych i kulturalnych związanych z wizerunkowymi aspiracjami Miasta. Komercyjna
infrastruktura hali i terenów wokół niej umożliwi stworzenie nowych miejsc pracy w firmach
i instytucjach oferujących usługi sportowo – rekreacyjno - artystyczne.
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania:
Mieszkańcy Miasta, młodzież szkolna, kluby sportowe, zespoły artystyczne, mieszkańcy
sąsiednich miast Zagłębia, Śląska i Małopolski.
6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach):
od 2014
7. Typy działań, fazy realizacji zadania:
Wybudowanie hali sportowo-widowiskowej o wysokim standardzie użytkowym i estetycznym
oraz zagospodarowanie terenu wokół hali.
Inwestycja planowana jest jako nowoczesny, bezpieczny i komfortowy obiekt wielofunkcyjny,
odpowiadający aktualnym międzynarodowym standardom.
Budynek hali powinien posiadać wielofunkcyjny charakter użytkowania z możliwością
przeprowadzania rozgrywek w różnych dyscyplinach sportów halowych, a także stwarzać
możliwość wykorzystania jako miejsca dla zorganizowania widowisk kulturalnych, konferencji,
wystaw, koncertów, itp.
Arena
sportowo-widowiskowa
(boisko
wielofunkcyjne)
z przeznaczeniem
do gry
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w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną halową (futsal), spełniająca wymagania
międzynarodowych i krajowych związków oraz federacji sportowych. Widownia na około
2500-3000 widzów, w tym miejsca stałe 1500.
Należy uwzględnić również ciągłe funkcjonowanie obiektu, także w okresie pomiędzy
imprezami. Urządzenia sportowe powinny spełniać wymagania międzynarodowych i krajowych
związków oraz federacji sportowych dla przeprowadzania imprez sportowych o randze
międzynarodowej, odnoszące się zarówno do samych urządzeń i wyposażenia, jak i warunków
organizacji i przeprowadzania imprez. Funkcje pozasportowe wymagają przystosowania
obiektu do takich imprez jak: wystawy, ekspozycje, konferencje i imprezy estradowe (koncerty,
projekcje filmowe, konkursy tańca, imprezy taneczne, imprezy społeczno-polityczne itd.).
W rozwiązaniu projektowym budynku hali należy przewidzieć najbardziej współczesne
i równocześnie ekonomiczne oraz funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów):
Wskaźniki produktu:
― Wielofunkcyjna hala sportowo - widowiskowa na około 2500 miejsc.
Wskaźniki rezultatu:
― Znaczący wzrost ilości imprez sportowych i widowisk artystycznych rangi
ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej odbywających się w Będzinie.
― Wzrost ilości uczestników imprez organizowanych w Będzinie.
― Większa rozpoznawalność Będzina w mediach ogólnopolskich.
― Wzrost liczby mieszkańców Będzina aktywnie uczestniczących w formach aktywności
sportowej, kulturalnej i artystycznej.
9. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny):
Wydział Rozwoju Miasta UM w Będzinie, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji
Społecznej oraz przyszły użytkownik.

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO
1. Tytuł zadania:
Optymalizacja organizacyjnych warunków kształcenia uwzględniająca możliwości
finansowe miasta i wysoką jakość kształcenia (audyt kosztów kształcenia).
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie:
Domena 1. Dobre warunki do życia mieszkańców Będzina w bezpiecznym i zadbanym Mieście.
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:
Stały wzrost wydatków własnych na edukację, wysoki ponad 30-procentowy udział Miasta
w wydatkach oświatowych.
4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):
Optymalizacja organizacji kształcenia w warunkach audytu prowadzonego w Będzinie będzie
sprzyjała racjonalizacji wydatków, co pozwoli zwiększyć wydatki na cele edukacyjne.
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania:
Prezydent Miasta Będzina, Wydział Oświaty UM w Będzinie, radni miejscy, rodzice, dyrektorzy
szkół i nauczyciele, pracownicy administracyjni i pomocniczy, mieszkańcy Będzina.
6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach):
od 2013
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7. Typy działań, fazy realizacji zadania:
I.
Diagnoza sytuacji w zakresie finansowania oświaty w Mieście Będzinie
oraz przedstawienie rekomendacji służących podniesieniu racjonalności wydatków
ponoszonych na sferę edukacyjną. Rekomendacje zaprezentowane w analizie powinny
dotyczyć zarówno kwestii związanych z organizacją funkcjonowania poszczególnych
placówek oświatowych w Mieście, jak również określać działania i kierunki zmian
dla całej sieci szkół działających w Będzinie. W szczególności analiza powinna zawierać:
analizę obecnego stanu oświaty w Będzinie – m.in.: charakterystykę istniejących
placówek, oddziałów, liczebność uczniów – zmiany, prognozy itp.;
analizę wydatków oświatowych – m.in.: źródła, rodzaje/kategorie kosztów, strukturę
wydatków szkolnych; średnioroczne uczniowskie koszty kształcenia i in.;
analiza
zatrudnienia
pracowników
pedagogicznych
i niepedagogicznych
oraz ponoszonych w tym obszarze wydatków;
rekomendacje dla organizacji sieci placówek oświatowych w Mieście Będzinie
i warunków nauczania w tych placówkach;
rekomendacje dla zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych
prowadzonych przez Miasto Będzin.
W efekcie powstać ma analiza wskazująca na konkretne zmiany w zakresie
sporządzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych oraz kierunki działań
(rekomendacje) dotyczące zmiany w całym systemie funkcjonowania i finansowania
placówek oświatowych w Mieście Będzinie.
II.
Przygotowanie treści Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina w sprawie wytycznych
do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w Mieście Będzinie.
8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów):
Wskaźniki produktu:
― Raport z przeprowadzonych analiz dotyczący kosztów kształcenia w oświacie
będzińskiej.
― Rekomendacje do zmian w zakresie sporządzania arkuszy organizacyjnych.
Wskaźnik rezultatu:
― Wzrost świadomości mieszkańców i pracowników sektora edukacji co do struktury
kosztów ponoszonych na edukację.
― Racjonalizacja wydatków oświatowych w Będzinie.
9. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny):
Wydział Oświaty UM w Będzinie
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Zadania flagowe dla Domeny 2: Będzin przyjazną przestrzenią do realizacji przedsięwzięć
gospodarczych.
KARTA ZADANIA FLAGOWEGO
1. Tytuł zadania:
Przygotowanie oferty wsparcia dla inwestorów tworzących miejsca pracy skierowane
do mieszkańców Miasta.
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie:
Domena 2: Będzin przyjazną przestrzenią do realizacji przedsięwzięć gospodarczych.
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:
Miasto Będzin boryka się z istotnym w skali miasta problemem bezrobocia wśród jego
mieszkańców i towarzyszącymi temu zjawisku innymi problemami społecznymi (ubóstwo,
wykluczenie społeczne, uzależnienia, rodziny dysfunkcyjne). Z drugiej strony, Miasto posiada
na swoim terenie niewykorzystane, często poprzemysłowe grunty, które mogłyby być
zagospodarowane pod działalności gospodarcze. W tym celu kluczowe jest jednak stworzenie
konkurencyjnej (w stosunku do ościennych miast o podobnej specyfice), interesującej oferty
dla potencjalnych inwestorów.
4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):
Cele zadania określono w sposób następujący:
― Wzmocnienie konkurencyjności Miasta w oczach potencjalnych inwestorów.
― Budowa marki Miasta jako miejsca przyjaznego dla inwestorów, oferującego bogaty
pakiet wsparcia/towarzyszący realizacji inwestycji.
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania:
Bezpośredni: potencjalni inwestorzy zainteresowani ulokowaniem/przeniesieniem swojej
działalności gospodarczej na teren Miasta Będzina.
Pośredni: mieszkańcy Będzina, mogący znaleźć zatrudnienie w nowych zakładach pracy
zlokalizowanych na terenie Miasta.
6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach):
od 2013
7. Typy działań, fazy realizacji zadania:
I.
Identyfikacja i analiza dostępnych możliwości wsparcia dla inwestorów zainteresowanych
realizacją przedsięwzięć gospodarczych na terenie Miasta (takich jak m.in.: ulgi/zwolnienia
z podatku od nieruchomości, wsparcie w działaniach promocyjnych, wdrożenie szybkiej
ścieżki decyzyjnej, wsparcie w dopełnieniu formalności, procedur związanych z lokalizacją
inwestycji, realizacja szkoleń w zakresie kwalifikacji poszukiwanych przez inwestora,
partycypacja w kosztach dostosowania infrastruktury do potrzeb inwestora i in.).
II.
Wybór elementów wsparcia i skonstruowanie w oparciu o nie kompleksowej oferty
wsparcia dla nowych inwestorów tworzących miejsca pracy kierowane do mieszkańców
Miasta.
III.
Upowszechnienie i promocja opracowanej oferty w UM w Będzinie, na stronach www,
w prasie, podczas różnego rodzaju wydarzeń gospodarczych (targi itp.)
8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów):
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Wskaźniki produktu:
― Opracowana w formie spisanej dostępnej w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej
(na stronie www.bedzin.pl) oferta wsparcia dla inwestorów wraz z danymi
kontaktowymi do osoby odpowiedzialnej
za udzielanie informacji podmiotom
zainteresowanym ofertą Miasta.
Wskaźniki rezultatu:
― Zwiększenie liczby zapytań inwestycyjnych kierowanych do Urzędu Miejskiego
w Będzinie.
― Liczba nowych inwestycji gospodarczych realizowanych na terenie Będzina.
9. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny):
Wydział Rozwoju Miasta we współpracy z Wydziałem Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji
Społecznej i Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UM w Będzinie.

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO
1. Tytuł zadania:
Utworzenie Konwentu Gospodarczego Miasta Będzina skupiającego przedstawicieli
władz lokalnych, zakładów odpowiadających za rozwój infrastruktury technicznej
i sektora biznesu - platformy wymiany informacji w zakresie barier w prowadzeniu
działalności gospodarczej na terenie Miasta, koniecznych przedsięwzięć oraz możliwości
współpracy pomiędzy sektorem biznesu a administracją.
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie:
Domena 2: Będzin przyjazną przestrzenią do realizacji przedsięwzięć gospodarczych.
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:
Wśród problemów na jakie odpowiada zadanie znajdują się następujące kwestie:
― brak płaszczyzny stałego kontaktu sektora biznesu z administracją samorządową;
― niewystarczająca znajomość problemów i możliwości rozwinięcia współpracy
samorządu z lokalnymi podmiotami gospodarczymi.
Brak płaszczyzny wymiany informacji i współpracy lokalnych przedsiębiorstw i władz
samorządowych powoduje, że przedsiębiorcy nie mają szansy na realny wpływ w kreowanie
polityki pro przedsiębiorczej w Będzinie. Problem ten zauważalny jest zarówno przez Urząd
Miejski w Będzinie jak i przez samych przedsiębiorców.
4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):
Celem zadania jest przede wszystkim stworzenie możliwości wymiany informacji na linii
administracja samorządowa – sektor gospodarczy, pozwalającej na profesjonalizację i wzrost
efektywności zarządzania polityką gospodarczą Miasta Będzina. Realizacja proponowanego
przedsięwzięcia pozwoli również na wzmocnienie wizerunku Miasta jako profesjonalnego
partnera w oczach funkcjonujących na terenie Miasta podmiotów gospodarczych, a także
i potencjalnych inwestorów.
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania:
Przedsiębiorcy z terenu Miasta oraz administracja samorządowa. Konwent będzie miał formułę
otwartą, minimalna zakładana liczba członków 15 podmiotów.
6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach):
od 2013 w sposób ciągły
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7. Typy działań, fazy realizacji zadania:
I.
Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej na temat podejmowanych działań
służących utworzeniu Konwentu Gospodarczego Miasta Będzina:
― organizacja spotkania otwierającego z udziałem lokalnych przedsiębiorców;
― informacja w prasie lokalnej;
― informacja na stronie internetowej Urzędu Miejskiego;
II.
Przygotowanie ramowej formuły funkcjonowania Konwentu.
III.
Powołanie członków i uroczyste zawiązanie Konwentu Gospodarczego Miasta Będzina.
IV.
Zebranie propozycji tematów kolejnych posiedzeń Konwentu i zaplanowanie terminów
kolejnych spotkań.
V.
Organizacja cyklicznych spotkań Konwentu mających na celu: dyskusję na przypisany
do posiedzenia Konwentu temat oraz dyskusję nad bieżącymi zagadnieniami w zakresie
rozwoju gospodarczego Miasta.
8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów):
Wskaźniki produktu:
― Stworzenie forum wymiany informacji na linii administracja – sektor biznesu.
Wskaźniki rezultatu:
― Identyfikacja nowych możliwości współpracy międzysektorowej.
― Określenie kluczowych kwestii bieżących dla rozwoju gospodarczego Miasta.
― Pozyskanie wiedzy istotnej dla profesjonalizacji działań w zakresie pozyskiwania
i obsługi przedsiębiorców w Mieście Będzinie.
― Wzmocnienie wizerunku Będzina jako Miasta wspierającego rozwój lokalnego sektora
biznesu.
9. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny):
Prezydent Miasta Będzina we współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta i Wydziałem Polityki
Społecznej i Działalności Gospodarczej UM w Będzinie.

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO
1. Tytuł zadania:
Poprawa dostępności komunikacyjnej targowiska miejskiego przy ul. Świerczewskiego.
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie:
Domena 2: Będzin przyjazną przestrzenią do realizacji przedsięwzięć gospodarczych.
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:
Z opinii mieszkańców Miasta Będzina bezpieczne i właściwe funkcjonowanie targowiska
wymaga realizacji inwestycji i zmian związanych z poprawą jego dostępności komunikacyjnej.
Obecnie problemy jakie generuje ta strefa handlu związane są z niewystarczającym stopniem
bezpieczeństwa i generowanymi przez klientów targowiska utrudnieniami w ruchu drogowym,
w tym koniecznością poprawy płynności ruchu i przepustowości sąsiednich dróg. Istotna jest
w tym zakresie także kwestia niewystarczającej liczby miejsc parkingowych.
4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):
Cele realizacji zadania to przede wszystkim:
― poprawa warunków funkcjonowania targowiska poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa
i poprawę dostępności do przestrzeni handlowej zarówno dla sprzedawców
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jak i klientów;
― wspierania rozwoju lokalnego handlu w wysokiej jakości przestrzeni publicznej;
― wzrost dostępności oferty lokalnego sektora handlu.
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania:
Kupcy oraz klienci targowiska miejskiego w Będzinie.
6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach):
od 2013 w sposób ciągły
7. Typy działań, fazy realizacji zadania:
I.
Podjęcie współpracy ze Starostą Będzińskim oraz Powiatowym Zarządem Dróg
w Rogoźniku w celu ustalenia wspólnych założeń dla działań na rzecz poprawy
dostępności komunikacyjnej targowiska wraz z opracowaniem koncepcji
inwestycyjnej oraz określeniem możliwości podziału odpowiedzialności i udziału
w kosztach.
II.
Wytyczenie przestrzeni spełniających warunki dla organizacji nowych miejsc
parkingowych w okolicach targowiska miejskiego.
III.
Przeprowadzenie analizy i wyboru ostatecznej lokalizacji dla planowanych miejsc
parkingowych.
IV.
Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji.
V.
Realizacja inwestycji poprzedzona przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy.
VI.
Wdrożenie na terenie powstałych miejsc parkingowych polityki parkingowej
zgodnej z założeniami ustalonymi dla całego Miasta.
VII.
Monitorowanie i dostosowanie do potrzeb społecznych dostępności
komunikacyjnej.
8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów):
Wskaźniki produktu:
― Wzrost liczby miejsc parkingowych dostępnych w okolicach targowiska miejskiego.
Wskaźniki rezultatu:
― Wzrost bezpieczeństwa klientów targowiska oraz innych uczestników ruchu
korzystających z prowadzących do niego dróg.
― Wzrost liczby osób (klientów) odwiedzających targowisko miejskie.
9. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny):
Starosta Będziński oraz Powiatowy Zarządu Dróg w Rogoźniku we współpracy z UM
w Będzinie.

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO
1. Tytuł zadania:
Kompleksowa Strategia Ożywienia Gospodarczego Centralnego Obszaru Miasta
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie:
Domena 2: Będzin przyjazną przestrzenią do realizacji przedsięwzięć gospodarczych.
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:
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Kluczowym problemem, na który odpowiedź stanowi niniejsze zadanie jest koncentracja
problemów społecznych oraz niska jakość przestrzeni publicznych w centrum Będzina. Sytuacja
ta, warunkowana wieloma czynnikami, przekłada się również na sferę gospodarczą i utratę
przez Centrum przynależnych mu funkcji miejskich (handlowych, usługowych, kulturalnych,
rekreacyjnych, reprezentacyjnych). Wszystkie te elementy nakładają się wzajemnie na siebie
powodując marginalizację centralnej części Miasta zarówno w sferach społecznej, przestrzennej
jak i gospodarczej.
4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):
Zadanie to, skoncentrowane na sferze gospodarczej i ożywianiu wspomnianej przestrzeni
w tym aspekcie, należy odczytywać wyłącznie jako komplementarny element procesów
społecznych i przestrzennych. Tylko w takim ujęciu bowiem możliwe jest zrealizowanie celów
takich jak:
― stworzenie atrakcyjnej oferty gospodarczej Centrum Miasta Będzina;
― zapewnienie wsparcia dla przedsiębiorców zainteresowanych ulokowaniem swojej
działalności w Centrum Miasta;
― poprawa wizerunku Centrum Miasta i przywrócenie mu funkcji miastotwórczych;
― wzmacnianie działań o charakterze rewitalizacyjnym w sferze przestrzennej
i społecznej w opisywanym obszarze.
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania:
Bezpośredni: przedsiębiorcy.
Pośredni: mieszkańcy Miasta Będzina.
6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach):
od 2013 w sposób ciągły
7. Typy działań, fazy realizacji zadania:
I.
Przeprowadzenie inwentaryzacji dostępnych w Centrum Będzina lokali handlowo –
usługowych (wraz z informacją o stanie techniczno–prawnym oraz analizą dobrych
praktyk i rozwiązań m.in. w zakresie ożywiania gospodarczego centrów miast,
dostępności komunikacyjnej centrów miast).
II.
Opracowanie systemu wsparcia (w tym ulg) dla przedsiębiorców zainteresowanych
rozpoczęciem handlowo – usługowej działalności gospodarczej w Centrum Będzina.
III.
Stworzenie katalogu dostępnych lokali będących w posiadaniu/zarządzie Miasta Będzin.
IV.
Przygotowanie folderu promującego możliwość realizacji inwestycji handlowo–
usługowych w Centrum Miasta, informującego o prowadzonych i planowanych
działaniach rewitalizacyjnych w sferze przestrzennej Centrum Miasta. Włączenie
działań promocyjnych dotyczących Centrum Miasta do głównego nurtu promocji
gospodarczej Będzina.
V.
Podjęcie współpracy z instytucjami okołobiznesowymi w zakresie promowania
lokowania przedsięwzięć gospodarczych w Centrum Będzina.
8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów):
Wskaźniki produktu:
― Opracowana Kompleksowa Strategia Ożywienia Gospodarczego Centralnego Obszaru
Miasta obejmująca wyniki inwentaryzacji dostępnych w Centrum Będzina lokali
handlowo – usługowych, opis systemu wsparcia (w tym ulg) dla przedsiębiorców
zainteresowanych rozpoczęciem handlowo – usługowej działalności gospodarczej
w Centrum Będzina oraz katalog dostępnych lokali będących w posiadaniu/zarządzie
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Miasta Będzina.
Wskaźniki rezultatu:
― Wzrost liczby punktów handlowo – usługowych zlokalizowanych w Centrum.
― Wzrost mieszkańców odwiedzających Centrum Miasta w celach handlowo –
usługowych (np. badanie ankietowe).
― Poprawa odbioru społecznego Centrum Miasta.
9. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny):
Wydział Rozwoju Miasta we współpracy z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami,
Wydziałem Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, Wydziałem Polityki Społecznej
i Działalności Gospodarczej, Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej UM
w Będzinie, Wydziałem Rozwoju Miasta.
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Zadania flagowe dla Domeny 3: Będzin centrum kulturalno – historycznym Zagłebia.

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO
1. Tytuł zadania:
Wytyczenie będzińskiego szlaku kulturowego
obejmującego swym zasięgiem obiekty / przestrzenie miejskie
związane z tzw. historycznym Będzinem
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie:
Domena 3: Będzin centrum kulturalno – historycznym Zagłębia.
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:
Miasto Będzin to Miasto historyczne, z licznymi zabytkami sięgającymi czasów średniowiecza
(zamek obronny, znajdujący się na Szlaku Orlich Gniazd, kościół parafialny pod wezwaniem
Świętej Trójcy z XIV wieku – później przebudowany), i późniejszymi (barokowo – klasyczny
pałac w Będzinie-Gzichowie, kościół filialny pod wezwaniem świętej Doroty z XVII wieku
na Wzgórzu Św. Doroty, cmentarz żydowski na Górze Zamkowej czy układ urbanistyczny Miasta
Będzina) po ciekawe obiekty architektury przemysłowej XX wieku (zespół Cementowni
"Grodziec"). Wszystkie te obiekty, miejsca to unikatowe walory historyczne, jednakże często
są one jedynie owymi walorami nie będąc podstawą dla zbudowanych wokół nich produktów
turystycznych, wykorzystywanych przez mieszkańców Miasta i odwiedzających.
W celu
nie tylko dobrego eksponowania walorów historycznych, promowania ich znaczenia, ale przede
wszystkim też dla ich zachowania, konstruuje się produkty turystyczne, które pozwalają
odbiorcom korzystać z waloru w sposób przemyślany i celowy.
Tym samym wytyczenie będzińskiego szlaku kulturowego, obejmującego swym zasięgiem
obiekty przestrzenie miejskie związane z tzw. historycznym Będzinem jest zadaniem
wpisującym się w ideę konstrukcji produktów turystycznych.
4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):
Utworzenie będzińskiego szlaku kulturowego wpisuje się w kierunek strategicznych działań
(cel strategiczny I) pn. „ Historia i jej przedstawianie”. Realizacja tego zadania wpisuje
się w cel operacyjny 1.2. pn. „Konstruowanie produktów turystycznych w oparciu o walory
historyczne Miasta w duchu nowoczesnego nurtu prezentacji historii – narracji historycznej”.
Wytyczenie szlaku po terenie Miasta Będzina będzie miało wpływ na rozwój ruchu
turystycznego – poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta. Ponadto przyczyni się także
do budowania poczucia dumy i tożsamości mieszkańców, którzy korzystając ze szlaku będą
mogli poznać bardzo ciekawą i wielowiekową historię Miasta, w którym żyją.
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania:
Mieszkańcy Miasta, odwiedzający – turyści (turyści indywidualni, wycieczki szkolne – dzieci
i młodzież).
6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach):
od 2013 w sposób ciągły
7. Typy działań, fazy realizacji zadania:
Działania w ramach zadania:
I.
Opracowanie koncepcji szlaku – wybór obiektów/ miejsc jakie mają być punktami
historycznymi na szlaku, opracowanie idei/pomysłu prezentacji (opowieść)
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o poszczególnych obiektach, opracowanie przebiegu szlaku) z uwzględnieniem
możliwości realizacji inicjatyw lokalnych.
II.
Opracowanie koncepcji oznaczeń szlaku (forma oznaczenia, kolorystyka, miejsce
oznaczenia w terenie) wraz z systemem identyfikacji wizualnej szklaku.
III.
Przygotowanie opisów prezentujących historie poszczególnych miejsc (zakres informacji
o szklaku, jaka znajdzie się na tablicach informacyjnych w terenie, ulotkach
reklamowych, na stronie www).
IV.
Wytyczenie szlaku w terenie (oznaczenie), przygotowanie i ustawienie oznakowania /
tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach / miejscach.
V.
Opracowanie broszury / ulotki informacyjnej o szlaku wraz z mapą oraz opisanie
go na stronie www Miasta Będzina.
VI.
Przygotowanie aplikacji GPS dla szklaku i zamieszczenie jej na stronie www.
VII.
Uroczyste otwarcie szlaku.
8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów):
Wskaźniki produktu:
― Wytyczony, oznakowany szlak na terenie Miasta Będzina w formie pętli – w km.
― Wydany folder informacyjny wraz z mapą prezentującą szlak.
― Informacja o szklaku na stronie www Miasta Będzina wraz z aplikacja GPS
do pobrania.
Wskaźniki rezultatu:
― Liczba korzystających ze szklaku (w podziale na turystów i mieszkańców) – badania
sondażowe.
9. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny):
Muzeum Zagłębia we współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta UM w Będzinie oraz Wydziałem
Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej UM w Będzinie.

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO
1. Tytuł zadania:
Las Grodziecki
– zagospodarowanie obszaru leśnego – przygotowanie i przeprowadzenie
konkursu na koncepcję zagospodarowania przestrzeni dla rekreacji rodzinnej.
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie:
Domena 3: Będzin centrum kulturalno – historycznym Zagłębia.
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:
Mieszkańcy Będzina w przeprowadzonych (równolegle do prac nad strategią rozwoju Miasta)
badaniach społecznych oraz podczas warsztatów strategicznych zwracali uwagę, iż występuję
wielka potrzeba tworzenia w obrębie Miasta stref / obszarów dla rekreacji rodzinnej.
Wskazywali również, iż obszar Lasu Grodzieckiego, to niewykorzystany potencjał, który należy
nie tylko dostrzec, ale podjąć się działań jego kompleksowego zagospodarowania.
4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):
Realizacja zadania wpisuje się w kierunek strategicznych działań (cel strategiczny I)
pn. „Historia i jej przedstawianie”. Realizacja tego zadania wpisuje się w cel operacyjny
1.2. pn. „Konstruowanie produktów turystycznych w oparciu o walory historyczne Miasta
w duchu nowoczesnego nurtu prezentacji historii – narracji historycznej” ponieważ zgodnie
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z oczekiwaniami mieszkańców oraz kierunkiem rozwoju Będzina, tematem przewodnim,
zagospodarowanego parku rekreacji rodzinnej w Lesie Grodzieckim, powinna być historia,
np. historia Zagłębia.
Realizacja zadania, to pierwszy krok w kierunku uporządkowanego zagospodarowania Lasu
Grodzieckiego. Kolejne działania mogą koncentrować się na pozyskiwaniu inwestora
strategicznego, który podejmie się stworzenia na tym obszarze parku rozrywki rodzinnej
zgodnego z opracowaną koncepcją zagospodarowania.
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania:
Inwestor – dalej mieszkańcy Miasta Będzina, mieszkańcy aglomeracji katowickiej.
6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach):
od 2014 r.
7. Typy działań, fazy realizacji zadania:
Działania w ramach zadania:
I.
zawarcie porozumienia z właścicielami terenu dotyczące przyszłego zagospodarowania
rekreacyjno – turystycznego,
II.
opracowanie zasad przeprowadzania konkursu (co będzie przedmiotem konkursu, jakie
będą obowiązywać zasady konkursu, dla kogo konkurs będzie adresowany – czy tylko
studenci architektury Politechniki Śląskiej czy konkurs otwarty),
III.
przeprowadzanie konkursu, wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród.
8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów):
Wskaźniki produktu:
― Opracowana koncepcja zagospodarowania Lasu Grodzieckiego pod kątem rekreacji
rodzinnej.
Wskaźnik rezultatu:
Powierzchnia terenu objętego koncepcją zagospodarowania.
9. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny):
Wydział Kształtowania Środowiska UM w Będzinie

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO
1. Tytuł zadania:
Kultura w każdej dzielnicy - opracowanie zestawu działań / wydarzeń kulturalnych,
które realizowane byłyby w każdej dzielnicy Będzina (jedno wydarzenie na rok
w dzielnicy) o wymiarze lokalnym, dzielnicowym (konkursy np. najpiękniejszy balkon,
festiwale, i inne) – wpisanie tego cyklu wydarzeń do Kalendarza Imprez Będzińskich.
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie:
Domena 3: Będzin centrum kulturalno – historycznym Zagłębia.
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:
Będzin jest miastem kultury. Na przestrzeni roku realizowanych jest kilka imprez kulturalnych
o znaczeniu ponadlokalnym czy nawet regionalnym. Działa Teatr Dzieci Zagłębia – placówka
o renomie krajowej. Analiza uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wskazuje,
że propozycje oferowane na terenie miasta cieszą się dużym zainteresowaniem (większym
niż w miastach ościennych).
Problem tkwi jednak w głębszej analizie danych – wynika z niej, iż w będzińskich imprezach
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 – 2020

140

uczestniczy wiele osób, nie są to jednak w przeważającej większości mieszkańcy Miasta
Będzina, a przyjezdni. Rodzi się pytanie – dlaczego? Czy kultura dla rdzennych mieszkańców
jest mniej atrakcyjna, a może nie ma nawyków korzystania z kultury? Te i wiele innych pytań,
na które można dać twierdzące odpowiedzi, stały się podstawą dla decyzji strategicznej
o konieczności podejmowania działań skoncentrowanych na temacie szeroko rozumianej
edukacji kulturalnej.
4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):
Zadanie realizuje cel strategiczny II pn. Kultura i jej przedstawianie. Wpisuje
się w cel operacyjny 2.1. pn. Edukacja kulturalna – podejmowanie działań zachęcających
mieszkańców do włączania się w życie kulturalne miasta / pogłębianie świadomości kulturalnej
mieszkańców Będzina.
Realizacja zadania wpłynie na podniesienie świadomości mieszkańców miasta w aspekcie
rozwoju kulturalnego. Równocześnie przyczyni się do zacieśniania więzi międzysąsiedzkich;
pokaże, że czas wolny można spędzać korzystając aktywnie z oferty kulturalnej miasta.
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania:
Mieszkańcy miasta (w poszczególnych dzielnicach).
6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach):
2013 i corocznie.
7. Typy działań, fazy realizacji zadania:
I.
Dokonanie inwentaryzacji działań / imprez realizowanych obecnie w Będzinie
oraz przeprowadzenie klasyfikacji tychże (impreza o znaczeniu miejskim – impreza
o znaczeniu dzielnicowym). W efekcie powstanie kalendarz imprez już realizowanych
z uwzględnieniem terytorialnego zasięgu imprezy (w skali miasta) oraz pokazaniem,
dla której części miasta (dzielnicy) dana impreza jest najbardziej dostępna.
II.
Wykreowanie imprez nowych dla tych miesięcy oraz tych dzielnic, gdzie występują
obecnie braki – we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury,
które oferują takie usługi.
III.
Zaprezentowanie zbiorczego Kalendarza Imprez Kulturalnych Będzina z lokalizacją
na planie miasta.
8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów):
Wskaźnik produktu:
― Opracowany kalendarz imprez kulturalnych organizowanych corocznie w każdej
dzielnicy.
Wskaźnik rezultatu:
― Ożywienie kulturalne dzielnic Będzina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców miasta
w życiu kulturalnym (w każdej dzielnicy).
9. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny):
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej UM w Będzinie.
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KARTA ZADANIA FLAGOWEGO
1. Tytuł zadania:
Rewitalizacja przestrzeni publicznej – placów i ciągów komunikacyjnych w Śródmieściu
(Pl. 3 Maja i Pl. Lustigera).
2. Nazwa domeny strategicznej, której dotyczy zadanie:
Domena 3: Będzin centrum kulturalno – historycznym Zagłębia.
3. Problem, na jaki odpowiada zadanie:
Oba place zlokalizowane są w dzielnicy Śródmieście – przestrzeni miejskie o bardzo wysokiej
degradacji zabudowy, centralnej przestrzeni Będzina, wymagającej gruntownej rewitalizacji
w celu poprawy estetyki miejsca i funkcjonalności.
Strategiczna decyzja Będzina kierunkująca działania m.in. w stronę rozwoju kulturalnego
miasta i prezentacji kultury w przestrzeniach miejskich, wymaga posiadania uporządkowanych
przestrzeni miejskich pozwalających na realizację m.in. tego typu wydarzeń. Rewitalizacja Placu
3 maja i Placu Lustigera umożliwi takie realizacje.
4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):
Zadanie realizuje cel strategiczny IV Rewitalizacja Śródmieścia i dalej cel operacyjny
4.1. Rewitalizacja przestrzenna dzielnicy Śródmieście.
Realizacja zadania, to element szerokiego planu rewitalizacji całej dzielnicy – działania
strategicznego z punktu widzenia rozwoju miasta, ponieważ Śródmieście, jako dzielnica
centralna, pełni / lub może pełnić wiele funkcji miejskich, jednakże wymaga dalszych działań
naprawczych.
5. Odbiorcy/beneficjenci zadania:
Mieszkańcy dzielnicy Śródmieście, mieszkańcy Miasta Będzina, turyści – odwiedzający.
6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach):
2013 - 2015
7. Typy działań, fazy realizacji zadania:
I.
Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej rewitalizacji przestrzennej
placów.
II.
Dokonanie stosownych uzgodnień prawnych dotyczących procesu rewitalizacji
przestrzeni miejskiej.
III.
Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy(-ów) rewitalizacji na podstawie
opracowanych projektów budowlano-wykonawczych.
IV.
Przeprowadzenie robót budowlanych.
V.
Odbiory techniczne inwestycji.
8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów):
Wskaźniki produktu:
― Zrewitalizowane dwie określone przestrzenie miejskie – powierzchnia w m2.
Wskaźnik rezultatu:
― Wzrost liczby korzystających z rewitalizowanych miejsc publicznych.
― Rewitalizacja dzielnicy Śródmieście – podniesienie estetyki i funkcjonalności
przestrzennie obszaru dzielnicy Śródmieście.
― Podniesienie jakości architektury miejskiej.
― Budowa pozytywnego wizerunku Miasta Będzina.
9. Odpowiedzialność za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny):
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CZĘŚĆ IV. WDROŻENIOWA
VI. Spójność Strategii z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi
dokumentami strategicznymi
Opracowanie: Łukasz Sykała
Jednym z elementów warunkujących powodzenie realizacji celów różnego rodzaju dokumentów
strategicznych, jest ich zakorzenienie w szerszym systemie dążeń rozwojowych. Na podstawie
zamieszczonej poniżej analizy, należy podkreślić, iż „Strategia Rozwoju Miasta Będzina” na lata
2012 – 2020, pozostaje spójna z głównymi zamierzeniami europejskich, krajowych,
regionalnych, jak również lokalnych dokumentów strategicznych.

6.1. Dokumenty strategiczne Unii Europejskiej
Cele strategiczne „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 są spójne z zapisami
„Strategii Lizbońskiej” oraz dokumentu „Europa 2020”, będącymi instrumentami strategicznymi
Unii Europejskiej, które wyznaczają główne kierunki rozwoju Wspólnoty. W wyżej
wymienionych dokumentach zwrócono szczególną uwagę na potrzebę wzrostu rozmiarów
zatrudnienia, zwiększenia wartości wydatków na badania i rozwój, jak również poprawy
warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku dokumentu „Europa 2020”
podkreślono ponadto konieczność podniesienia poziomu wykształcenia mieszkańców państw
członkowskich Unii Europejskiej (m.in. poprzez zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie
kończących naukę oraz zwiększenie udziału ludności legitymującej się wykształceniem
wyższym), a także wsparcia inicjatyw ukierunkowanych na przeciwdziałanie procesom
wykluczenia i marginalizacji społecznej.

6.2. Krajowe dokumenty strategiczne oraz ich projekty
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności – projekt
Zapisy „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 są zgodne z głównymi
zamierzeniami projektu „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności”. Podstawowym celem tego dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków.
Wśród zasadniczych kierunków rozwoju, jakie wskazano w rozpatrywanym instrumencie
strategicznym, należy wymienić m.in. wzrost poziomu zatrudnienia, zwiększenie dostępności
i jakości usług publicznych, unowocześnienie i poprawę warunków kształcenia oraz uczenia
się przez całe życie, a także dopasowanie systemu edukacji do zmieniającej się gospodarki.
Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność polepszenia jakości środowiska naturalnego,
zniesienia różnego rodzaju barier prowadzenia działalności gospodarczej, jak również
tworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju kapitału społecznego.
Strategia Rozwoju Kraju 2020 – projekt
„Strategia Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 jest spójna z projektem „Strategii
Rozwoju Kraju 2020”, której zasadniczym celem jest „wzmocnienie gospodarczych, społecznych
i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju
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oraz poprawę życia ludności”. W dokumencie tym wskazano w sposób szczególny na potrzebę
wszechstronnego rozwoju kapitału ludzkiego. Realizacji powyższego dążenia służyć mają:
zwiększenie aktywności zawodowej obywateli, poprawa jakości kapitału ludzkiego (rozwój
kwalifikacji i kompetencji mieszkańców oraz dostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku
pracy), a także zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej ludności. Równocześnie
wśród priorytetowych kierunków interwencji władz publicznych, jakie zdefiniowano
w projekcie „Strategii Rozwoju Kraju 2020”, znalazły się postulaty dotyczące racjonalnego
gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy efektywności energetycznej, jak również
polepszenia stanu jakościowego środowiska przyrodniczego. W rozpatrywanym dokumencie
podkreślono jednocześnie konieczność zwiększenia efektywności transportu, m.in. poprzez
przedsięwzięcia ukierunkowane na udrożnienie obszarów miejskich.
W projekcie „Strategii Rozwoju Kraju 2020” odnotowano także potrzebę podjęcia działań
na rzecz integracji społecznej. Urzeczywistnieniu wyżej wymienionego zamierzenia służyć mają:
zwiększenie aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie skali
ubóstwa w grupach najbardziej dotkniętych tym problemem. Ponadto wśród celów
analizowanego dokumentu znalazły się zapisy dotyczące zapewnienia ludności dostępu do usług
publicznych o wysokim standardzie. Dążenie to ma zostać osiągnięte poprzez podniesienie
dostępności i jakości usług publicznych, a także poprawę efektywności systemu świadczenia
usług publicznych. Równocześnie w projekcie „Strategii Rozwoju Kraju 2020” uwypuklono
konieczność wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, stymulowania
rozwoju kapitału społecznego, zapewnienia ładu przestrzennego, poprawy poziomu
bezpieczeństwa publicznego oraz tworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju miast
subregionalnych i lokalnych.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 (Narodowa Strategia Spójności)
Cele strategiczne, przewidziane do realizacji w ramach „Strategii Rozwoju Miasta Będzina”
na lata 2012 – 2020, w pełni odpowiadają zapisom „Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia 2007 – 2013 (Narodowej Strategii Spójności)” – dokumentu określającego kierunki
alokacji środków funduszy europejskich, w ramach realizacji wspólnotowej polityki spójności
w Polsce, w perspektywie budżetowej 2007 – 2013. Nadrzędnym dążeniem tego dokumentu jest
„tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy
i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. W „Narodowej Strategii Spójności”, zwrócono uwagę
na konieczność poprawy jakości kapitału ludzkiego, a także zwiększenia spójności społecznej.
Urzeczywistnieniu powyższego celu, służyć mają przede wszystkim: wzrost poziomu edukacji
społeczeństwa i poprawa jakości kształcenia, aktywna polityka rynku pracy, tworzenie
warunków sprzyjających przedsiębiorczości, przeciwdziałanie ubóstwu oraz zapobieganie
procesom wykluczenia społecznego, jak również poprawa stanu zdrowia ludności.
W „Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007 – 2013” uwypuklono równocześnie
potrzebę budowy oraz modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej, mającej zasadnicze
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności kraju. Wymieniony powyżej cel w założeniu
zrealizowany ma zostać poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w obsłudze
mieszkańców, rozwój infrastruktury ochrony środowiska, dywersyfikację źródeł energii
i ograniczenie negatywnej presji sektora energetycznego na środowisko przyrodnicze, a także
wsparcie rozwoju podstawowej infrastruktury społecznej (edukacji, kultury, ochrony zdrowia,
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sportu i rekreacji, turystyki). Warto jednocześnie odnotować, iż wśród dążeń horyzontalnych
„Narodowej Strategii Spójności”, znalazły się zapisy dotyczące podniesienia konkurencyjności
oraz innowacyjności przedsiębiorstw, dzięki m.in. wsparciu działalności wytwórczej o wysokiej
wartości dodanej, rozwojowi sektora usług, jak również poprawie otoczenia funkcjonalnego
przedsiębiorstw oraz zapewnieniu im dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Ponadto
w rozpatrywanym dokumencie wskazano na potrzebę wzmocnienia konkurencyjności polskich
regionów oraz przeciwdziałania ich marginalizacji ekonomicznej, społecznej i gospodarczej,
np. poprzez realizację kompleksowych programów rewitalizacji obszarów miejskich.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Cele strategiczne „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 są spójne z zapisami
„Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”,
będącej dokumentem określającym podstawowe zamierzenia polityki regionalnej w skali kraju,
jak również sposoby działań podmiotów publicznych, odpowiedzialnych za jej realizację (przede
wszystkim rządu i samorządów województw). Równocześnie należy przewidywać,
iż systematyczne wdrażanie działań, przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych
celów strategicznych „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020, współprzyczyni
się do urzeczywistnienia kluczowego dążenia krajowej polityki regionalnej, którym jest
„efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów
rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności
w horyzoncie długookresowym”. W „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020:
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”, w szczególności zwrócono uwagę na potrzebę wzmocnienia
konkurencyjności polskich regionów, m.in. poprzez tworzenie odpowiednich warunków
dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych oraz ich absorpcji poza stolicami województw.
W celu osiągnięcia powyższego zamierzenia, podkreślono m.in. konieczność wsparcia rozwoju
i znaczenia miast subregionalnych. Ponadto zauważono potrzebę realizacji działań
horyzontalnych, związanych z budową podstaw konkurencyjności województw, np. poprzez
wsparcie dla lokalizacji inwestycji zewnętrznych, rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego
czy wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i potencjału dziedzictwa kulturowego.
Równocześnie wśród dążeń rozpatrywanego dokumentu znalazły się zapisy dotyczące
restrukturyzacji ośrodków miejskich. W tym zakresie przewiduje się wsparcie zarówno
kompleksowych programów rewitalizacji, jak również inicjatyw ukierunkowanych na poprawę
jakości kapitału ludzkiego, przeobrażenia istniejących struktur gospodarczych czy modernizację
obiektów użyteczności publicznej.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Zapisy „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 pozostają w zgodności
z „Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, będącą najważniejszym w skali
kraju instrumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego. W wyżej
wymienionym dokumencie zwrócono w szczególności uwagę na konieczność wzmocnienia
rozwoju ośrodków subregionalnych, m.in. poprzez stymulowanie sektora usług średniego rzędu.
Ponadto w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” wskazano na potrzebę
restrukturyzacji terenów zdegradowanych, a także rewitalizacji miast. Działania te w założeniu
mają się przyczynić do poprawy atrakcyjności tychże obszarów, a tym samym przywrócenia
korzystnych warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W omawianym
dokumencie uwzględniono jednocześnie postulaty dotyczące zmniejszenia obciążeń środowiska
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przyrodniczego, powodowanych na skutek emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń do wód,
atmosfery i gleby. Uwypuklono także konieczność zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
publicznego, m.in. dzięki przeciwdziałaniu zagrożeniom naturalnym i antropogenicznym.
Podkreślono równocześnie potrzebę zapewnienia i utrzymania ładu przestrzennego.

6.3. Regionalne dokumenty strategiczne

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”
Cele strategiczne, których osiągnięcie przewiduje się w wyniku realizacji „Strategii Rozwoju
Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020, pozostają komplementarne względem dążeń
oraz priorytetów rozwojowych Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”.
W dokumencie tym zwrócono w szczególności uwagę na konieczność zwiększenia poziomu
wykształcenia i umiejętności ludności. Realizacji powyższego zamierzenia, służyć mają
m.in. poprawa jakości kształcenia i podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców
regionu. Równocześnie wśród celów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”
znalazły się postulaty dotyczące rozwoju infrastruktury nowej gospodarki. Dążenie to ma zostać
osiągnięte poprzez poprawę warunków inwestycyjnych, wsparcie sektora biznesu
(organizacyjne i finansowe), rozwój telekomunikacji i informatyki, a także rozbudowę
oraz modernizację systemów energetycznych i przesyłowych. W rozpatrywanym dokumencie
podkreślono również potrzebę wzmocnienia konkurencyjności regionalnej gospodarki,
m.in. przez wspieranie procesów restrukturyzacji i adaptacji gospodarczej.
W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” uwypuklono konieczność
zwiększenia dostępności mieszkańców regionu do usług publicznych o wysokim standardzie.
Do urzeczywistnienia wyżej wymienionego dążenia przyczynić mają się: polepszenie dostępu
do usług medycznych, promowanie oraz upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia,
podniesienie poziomu skuteczności polityki społecznej, poprawa stanu bezpieczeństwa
publicznego, jak również stymulowanie aktywności społecznej ludności. Pośród celów
rozpatrywanego dokumentu strategicznego znalazły się jednocześnie postulaty dotyczące
poprawy stanu jakościowego środowiska przyrodniczego. Powyższe zamierzenie ma zostać
osiągnięte m.in. poprzez polepszenie jakości powietrza atmosferycznego, ochronę przed
hałasem, uporządkowanie systemu gospodarki odpadami, a także rewitalizację terenów
zdegradowanych. Ponadto w omawianym dokumencie wskazano na potrzebę wzmocnienia
atrakcyjności osadniczej oraz poprawy jakości przestrzeni województwa śląskiego. Realizacji
wyżej wymienionego celu służyć mają m.in. zagospodarowanie i uporządkowanie centrów miast
i zdegradowanych dzielnic miejskich, polepszenie warunków mieszkaniowych, rozbudowa
i modernizacja infrastruktury komunalnej (przede wszystkim sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej), rozwój miejskiego transportu publicznego oraz wzmocnienie atrakcyjności
turystycznej regionu. Warto również odnotować, iż w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
„Śląskie 2020” zauważono konieczność zwiększenia partycypacji mieszkańców regionu
w kulturze, a także wzmocnienia środowisk twórczych.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Cele strategiczne „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 pozostają w zgodności
z zapisami „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –
2013”, będącego instrumentem programowym, służącym wdrażaniu projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
realizacji polityki spójności, na obszarze województwa śląskiego, w perspektywie budżetowej
2007 – 2013. Głównym dążeniem tego dokumentu jest „stymulowanie dynamicznego rozwoju,
przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”. W „Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”, w szczególności
wskazano na konieczność zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej
na wiedzy, czemu służyć mają m.in. wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
(poprzez rozwój infrastruktury i promocję gospodarczą), a także wzmocnienie sektora małych
i średnich przedsiębiorstw. Równocześnie w rozpatrywanym dokumencie uwypuklono potrzebę
wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa śląskiego. Powyższe zamierzenie ma zostać
osiągnięte m.in. dzięki poprawie stanu jakościowego infrastruktury turystycznej, tworzeniu
regionalnych produktów turystycznych, polepszeniu dostępu do informacji turystycznej,
jak również zwiększeniu rozpoznawalności oferty turystycznej województwa. Pośród
priorytetów omawianego dokumentu znalazły się ponadto postulaty dotyczące wzrostu
znaczenia kultury, jako czynnika rozwoju społeczno-ekonomicznego w województwie śląskim.
Cel ten ma zostać urzeczywistniony poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego, działania
informacyjne oraz promocyjne, a także polepszenie rozpoznawalności regionalnej oferty
kulturalnej.
W „Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”
zwrócono równocześnie uwagę na konieczność ochrony środowiska przyrodniczego
oraz poprawy jego stanu jakościowego. Realizacji tego dążenia służyć mają m.in. polepszenie
jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ograniczenie ilości odpadów przedostających
się do środowiska, ochrona dziedzictwa naturalnego, poprawa stanu powietrza (np. przez
wyposażenie systemów ciepłowniczych w urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń czy
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej), a także kształtowanie postaw
ekologicznych wśród mieszkańców województwa. Ponadto w rozpatrywanym dokumencie
wskazano na potrzebę zwiększenia konkurencyjności ośrodków miejskich w regionie,
m.in. poprzez wcielanie w życie kompleksowych programów rewitalizacji, ukierunkowanych
na wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. Jednocześnie wśród priorytetów
„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”, znalazły
się zapisy dotyczące kształtowania zintegrowanego i efektywnego układu transportowego.
Wyżej wymieniony cel ma zostać osiągnięty dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury
komunikacyjnej oraz rozwojowi transportu publicznego. Równocześnie w omawianym
dokumencie odnotowano potrzebę wzmocnienia infrastruktury edukacyjnej, w celu stworzenia
odpowiednich warunków dla rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
W związku z powyższym przewidziano m.in. wsparcie na rzecz placówek oświatowych,
co w konsekwencji przełożyć ma się na wzrost dostępności usług edukacyjnych i poprawę
jakości
kształcenia
na poziomie
przedszkolnym,
podstawowym,
gimnazjalnym
oraz ponadgimnazjalnym. Ponadto w „Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013” wskazano na konieczność poprawy stanu zdrowia ludności
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regionu, czemu służyć ma m.in. polepszenie warunków aktywnego spędzania czasu wolnego,
poprzez rozbudowę i modernizację obiektów infrastruktury sportowej.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
Cele strategiczne „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 pozostają w zgodności
z regionalnymi celami oraz kierunkami polityki przestrzennej, jakie przyjęto do realizacji
w „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”. Zasadniczym dążeniem
tego dokumentu o charakterze planistycznym, jest „kształtowanie harmonijnej struktury
przestrzennej województwa śląskiego sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi województwa”.
W ramach wdrażania regionalnej polityki przestrzennej, w szczególności podkreślono
konieczność dynamizacji, jak również restrukturyzacji przestrzeni województwa. Powyższy
cel w założeniu ma zostać osiągnięty poprzez tworzenie odpowiednich warunków
przestrzennych dla rozwoju przedsiębiorczości, rozwój i wsparcie procesu restrukturyzacji
wybranych dziedzin usług publicznych, przeciwdziałanie zagrożeniom i poprawę poziomu
bezpieczeństwa publicznego, wykreowanie zintegrowanego produktu turystycznego, rozwój
infrastruktury technicznej i transportowej poprawiającej warunki inwestowania, a także
stymulowanie potencjału wewnętrznego terenów zagrożonych zjawiskami marginalizacji.
W „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego” zwrócono ponadto
uwagę na potrzebę wzmocnienia funkcji węzłów sieci osadniczej w regionie. Realizacji wyżej
wymienionego zamierzenia służyć mają: efektywne wykorzystanie terenów w miastach,
wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych, rewitalizacja dzielnic miejskich, jak również
tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju alternatywnych form komunikacji względem
motoryzacji indywidualnej. Jednocześnie w rozpatrywanym dokumencie planistycznym
uwypuklono konieczność wdrożenia przedsięwzięć ukierunkowanych na ochronę zasobów
środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych, a także wielofunkcyjny rozwój
terenów otwartych.
Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2020
„Strategia Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 jest zbieżna z podstawowymi
priorytetami oraz dążeniami „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006
– 2020”. Nadrzędnym celem tego instrumentu strategicznego jest „poprawa warunków i jakości
życia mieszkańców województwa śląskiego”. W powyższym dokumencie zwrócono
w szczególności uwagę na potrzebę wzmocnienia polityki prorodzinnej. Zamierzenie
to ma zostać osiągnięte m.in. poprzez poprawę jakości życia rodzin, wspieranie edukacyjnej
i kulturowej funkcji rodziny oraz rozwój sieci poradnictwa rodzinnego. Ponadto w „Strategii
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2020” uwypuklono konieczność
wyrównywania szans wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży. Realizacji
powyższego dążenia służyć ma m.in. przełamywanie barier edukacyjnych w społecznościach
lokalnych. Wśród celów rozpatrywanego instrumentu strategicznego znalazły się także
postulaty dotyczące wspierania osób starszych w pełnieniu ról społecznych. Wymienione wyżej
zamierzenie ma zostać urzeczywistnione m.in. dzięki dostosowaniu systemu pomocy społecznej
do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, jak również szerszemu włączeniu osób w podeszłym
wieku do inicjatyw ukierunkowanych na rozwój środowiska lokalnego. W omawianym
dokumencie wskazano jednocześnie na potrzebę wzmacniania równych szans osób
niepełnosprawnych. Osiągnięciu tego celu służyć mają m.in. tworzenie warunków sprzyjających
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zachowaniu niezależności i samodzielności osób niepełnosprawnych, a także poprawa
dostępności osób niepełnosprawnych do systemu kształcenia.
W „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2020” zwrócono również
uwagę na konieczność wspierania inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania różnego
rodzaju problemów uzależnień. Ponadto wśród celów rozpatrywanego dokumentu znalazły
się zapisy dotyczące przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego. Powyższe dążenie
w założeniu ma zostać osiągnięte m.in. poprzez rozwój bazy instytucjonalnej systemu pomocy
społecznej, stymulowanie rozwoju organizacji społecznych, doskonalenie zawodowe
pracowników służb pomocy społecznej oraz realizację działań ukierunkowanych na szersze
włączenie osób, rodzin i grup zagrożonych marginalizacją do życia społecznego. Równocześnie
w omawianym instrumencie strategicznym uwypuklono potrzebę poprawy poziomu
bezpieczeństwa publicznego.
Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006 – 2020
Cele strategiczne „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 są spójne z zapisami
„Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006 – 2020”. Wśród
podstawowych dążeń powyższego dokumentu, na pierwszym miejscu wymieniono wzrost
kompetencji potrzebnych do uczestnictwa w kulturze, efektywnego zarządzania kulturą
oraz prowadzenia działalności artystycznej w warunkach gospodarki rynkowej. W założeniu
cel ten ma zostać osiągnięty przez tworzenie i realizację programów edukacji kulturowej,
edukację w zakresie zarządzania kulturą (np. kształcenie menedżerów kultury), a także
edukację środowisk twórczych. Jednocześnie w „Strategii Rozwoju Kultury w Województwie
Śląskim na lata 2006 – 2020” podkreślono potrzebę zwiększenia partycypacji w kulturze,
zarówno ze strony odbiorców, jak również twórców treści kulturowych. Wcieleniu w życie
powyższego dążenia służyć mają m.in. ułatwianie dostępu do uczestnictwa w kulturze, budowa
nowych i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych, działania informacyjne
i promocyjne, poszukiwanie atrakcyjnych form upowszechniania treści kulturowych, a także
stymulowanie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Równocześnie w rozpatrywanym
dokumencie zwrócono uwagę na konieczność zachowania i upowszechniania regionalnego
dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) oraz jego lepszego wykorzystania
dla celów turystycznych. Urzeczywistnienie wyżej wymienionego zamierzenia, nastąpić ma m.in.
poprzez prowadzenie prac badawczych i inwentaryzowanie zasobów dziedzictwa kulturowego,
popularyzację i promocję dziedzictwa kulturowego, rewitalizację i renowację obiektów
zabytkowych, rewitalizację obiektów i terenów poprzemysłowych oraz nadawanie im nowych
funkcji, a także tworzenie produktów turystyki kulturowej. Ponadto w „Strategii Rozwoju
Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006 – 2020” wskazano na potrzebę zapewnienia
lepszych warunków dla rozwoju środowisk twórczych oraz wykorzystywania ich kreatywności.
Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. dzięki rozwojowi szkolnictwa artystycznego, stymulowaniu
współpracy artystów z sektorem biznesu, jak również podnoszeniu wartości estetycznej
i funkcjonalnej przestrzeni publicznej.
Strategia rozwoju turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 – 2013
Cele strategiczne przewidziane do osiągnięcia w ramach realizacji „Strategii Rozwoju Miasta
Będzina” na lata 2012 – 2020 są zgodne z zamierzeniami „Strategii rozwoju turystyki
w Województwie Śląskim na lata 2004 – 2013”. Wśród głównych dążeń tego dokumentu
znalazły się m.in. zapisy dotyczące stymulowania rozwoju turystyki miejskiej i kulturowej.
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Realizacji powyższego celu służyć mają m.in. promocja oraz udostępnianie odwiedzającym
zabytkowych układów urbanistycznych, a także rozszerzenie oferty kulturalnej, rozrywkowej
i sportowej. Jednocześnie w rozpatrywanym dokumencie zwrócono uwagę na konieczność
podniesienia dostępności oraz jakości świadczonych usług turystycznych, jak również budowy
systemu wsparcia produktów turystycznych. Wyżej wymienione zamierzenie ma zostać
osiągnięte m.in. poprzez wspieranie rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej, działania
informacyjne i promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników związanych z obsługą ruchu
turystycznego, a także zwiększanie dostępności atrakcyjnych miejsc oraz obiektów.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013
„Strategia Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 pozostaje spójna z zapisami
„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013”, której głównym
zamierzeniem jest „wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji badawczorozwojowych, które mają wpływ na wzrost gospodarczy oraz rozwój technologii i nauki”. Wśród
szczegółowych celów rozpatrywanego dokumentu znalazły się postulaty odnoszące
się do konieczności poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe
dążenie ma zostać osiągnięte m.in. poprzez zwiększenie dostępności sektora małych i średnich
przedsiębiorstw do użytecznych dlań informacji (m.in. dotyczących możliwych źródeł
finansowania aktywności ekonomicznej, przepisów prawnych, oferty różnego rodzaju usług
szkoleniowych i specjalistycznych czy nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych).
Równocześnie zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia wpływu małych i średnich firm
na otoczenie administracyjne, prawne i gospodarcze, w którym funkcjonują.

6.4. Lokalne dokumenty strategiczne

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będzin na lata 2009 – 2013
„Strategia Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 pozostaje w zgodności z dążeniami
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będzin na lata 2009 – 2013”.
W dokumencie tym zwrócono w szczególności uwagę na konieczność zwiększenia efektywności
edukacji oraz systemu wychowania dzieci i młodzieży, a także wzmocnienie wychowawczego
potencjału rodziny. Urzeczywistnieniu powyższego celu służyć mają m.in. wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży na różnych szczeblach kształcenia, rozszerzenie oferty
edukacyjnej i stałe podnoszenie poziomu nauczania, wzmocnienie wychowawczej roli placówek
oświatowych, rozbudowa oraz modernizacja bazy jednostek edukacyjnych, zapewnienie
bezpiecznych warunków kształcenia (w tym przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w szkołach),
jak również doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych osób pracujących z uczniami. Wśród
zamierzeń rozpatrywanego dokumentu znalazły się jednocześnie postulaty dotyczące
przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom, m.in. poprzez tworzenie warunków ułatwiających
rozwój gospodarczy, a tym samym powstawanie nowych miejsc pracy. W omawianym
instrumencie polityki społecznej wskazano również na potrzebę uskutecznienia profilaktyki
zdrowotnej, czemu służyć ma np. wspieranie aktywnego trybu życia i edukacji prozdrowotnej,
zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.
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W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będzin na lata 2009 – 2013”,
odnotowano równocześnie konieczność podniesienia efektywności systemu pomocy społecznej.
W założeniu wyżej wymieniony cel ma zostać osiągnięty m.in. poprzez rozwój bazy jednostek
pomocy społecznej oraz doskonalenie zawodowe pracowników służb pomocy społecznej,
zwiększenie skuteczności programów pomocowych kierowanych do określonych grup ludności
(np. osób w podeszłym wieku, ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych, chorych itp.),
redukowanie zjawiska ubóstwa i łagodzenie jego skutków, zapobieganie bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie odpowiedniej podaży mieszkań
socjalnych, przeciwdziałanie zjawisku bezdomności, jak również wzmocnienie organizacji
pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy społecznej. Pośród celów
analizowanego dokumentu znalazły się ponadto zapisy dotyczące ograniczania zjawisk patologii
społecznych. Realizacji powyższego dążenia służyć mają m.in. działania edukacyjne,
przedsięwzięcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przestępczości
i narkomanii, ograniczanie skali problemów przemocy w rodzinie, a także różnego rodzaju
formy pomocy na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin. W „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Będzin na lata 2009 – 2013”, wskazano jednocześnie
na potrzebę pełniejszej integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych. Wyżej
wymieniony cel ma zostać urzeczywistniony m.in. dzięki realizacji programów aktywizacji
ludności w podeszłym wieku, jak również likwidację barier architektonicznych i ułatwianie
osobom niepełnosprawnym korzystania z obiektów infrastruktury publicznej.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Będzina
Zapisy „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 są spójne z lokalnymi celami
i kierunkami polityki przestrzennej, jakie zdefiniowane zostały w ramach „Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Będzina”. W wyżej
wymienionym dokumencie wskazano w szczególności na potrzebę tworzenia odpowiednich
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Urzeczywistnieniu tego zamierzenia, w założeniu
służyć mają m.in. przygotowanie oraz udostępnianie terenów dla potencjalnych inwestorów,
wspieranie przez władze samorządowe inicjatyw przedsiębiorców dotyczących realizacji
wspólnych przedsięwzięć, jak również stała współpraca z podmiotami gospodarczymi
w zakresie kształtowania pożądanego wizerunku miasta i jego promocji. Jednocześnie wśród
głównych zadań polityki przestrzennej znalazły się postulaty tworzenia warunków
dla rewitalizacji obszaru śródmieścia. Powyższe dążenie ma zostać osiągnięte m.in. poprzez
uporządkowanie stanu prawnego gruntów i obiektów, modernizację i rozbudowę sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej, a także wzmocnienie powiązań funkcjonalnych
oraz przestrzennych śródmieścia z pozostałymi jednostkami strukturalnymi miasta. Ponadto
w rozpatrywanym dokumencie planistycznym zwrócono uwagę na konieczność tworzenia
odpowiednich warunków dla poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Realizacja tego celu
ma nastąpić dzięki polepszeniu atrakcyjności mieszkaniowej oraz zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa publicznego.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 – 2015
Zapisy „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 są spójne z dążeniami „Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 – 2015”. W dokumencie tym zwrócono
uwagę
na konieczność
ograniczenia
niskiej
emisji
ze źródeł
zorganizowanych
oraz indywidualnych, m.in. poprzez termomodernizację zabudowy i wymianę przestarzałych
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kotłów węglowych. Ponadto wskazano na potrzebę rekultywacji terenów poprzemysłowych
i zdegradowanych. Równocześnie wśród celów „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Będzina na lata 2004 – 2015” znalazły się postulaty dotyczące redukcji zagrożeń dla wód
powierzchniowych i podziemnych. Realizacji powyższego zamierzenia służyć mają
m.in. rozbudowa i modernizacja komunalnej sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie, eliminacja
zrzutów ścieków bytowych z szamb indywidualnych, rozbudowa systemu kanalizacji
deszczowej, rewitalizacja rzeki Czarnej Przemszy, a także projekty z zakresu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego. Jednocześnie w rozpatrywanym dokumencie uwypuklono konieczność
ochrony zasobów leśnych, jak również podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców
miasta.

VII. System wdrażania i monitoringu Strategii
7.1. Założenia systemu wdrażania i monitorowania Strategii
Realizacja założeń „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012 – 2020 prowadzona będzie
w oparciu o określone w rozdziale V plany działań dla domen strategicznego rozwoju,
ze szczególnym uwzględnieniem zadań flagowych wskazanych w rozdziale VI. Tym samym,
to właśnie rozdział VI rozumieć należy, jako plan działań wdrożeniowych wraz z określonymi
dla niego ramami finansowymi. Plan ten podlega procesowi aktualizacji zgodnie z określonymi
w niniejszym rozdziale procedurami, a zadania flagowe uwzględnione zostaną w zapisach
corocznych uchwał budżetowych Miasta Będzina oraz „Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012 – 2018”. Wdrażanie zapisów Strategii i monitorowanie postępów w tym zakresie
odbywać będzie się zgodnie z określonymi w misji rozwoju Miasta Będzina standardami
zachowań, które sformułowane zostały w sposób następujący:
― Polityka informacyjna Miasta jest przejrzysta, a informacje o realizowanych
przedsięwzięciach i działaniach administracji samorządowej aktualne i łatwo dostępne.
― W pełni wykorzystywane są dostępne możliwości dla promowania rozwoju i walorów
Miasta Będzina w regionie i poza nim.
― Władze Miasta otwarte są na współdziałanie z sektorem gospodarczym
i pozarządowym w obszarze działań wspierających rozwój Miasta w ramach
określonych domen strategicznych.
― Polityka rozwoju prowadzona jest w sposób przemyślany, profesjonalny
i efektywny.
― Zarządzanie miastem i jego rozwojem prowadzone jest z możliwie największym
udziałem jego mieszkańców. W ważnych dla Miasta sprawach prowadzone
są konsultacje społeczne.
― Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane są z wykorzystaniem zdywersyfikowanych
źródeł finansowania.
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7.2. Podmioty zaangażowane we wdrażanie i monitorowanie Strategii - organizacja,
funkcje i zasady pracy
W proces wdrażania i monitorowania (w tym także ewaluacji) „Strategii Rozwoju Miasta
Będzina” na lata 2012 - 2020 zaangażowane będzie możliwie szerokie grono podmiotów
reprezentujących zarówno sektor publiczny jak i społeczny oraz prywatny. W celu uzyskania
możliwie jak najpełniejszej przejrzystości podejmowanych w ramach systemu wdrażania
i monitorowania działań, poniżej wskazano kluczowe dla tego procesu funkcje oraz podmioty
wyznaczone do ich pełnienia. W dalszej części podrozdziału przedstawiono również schemat
obrazujący strukturę podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania i monitorowania
Strategii oraz przypisane poszczególnym podmiotom zadania i funkcje. Podmiotami
zaangażowanymi w proces wdrażania, monitorowania i oceny „Strategii Rozwoju Miasta
Będzina” na lata 2012-2020 oraz pełniącymi określone w nim role będą:
I.
Rada Miejska Będzina;
II.
Strażnik Strategii – Prezydent Miasta Będzina;
III.
Wydział Rozwoju Miasta UM w Będzinie;
IV.
Opiekunowie Domen:
― Opiekun Domeny 1. Dobre warunki do życia mieszkańców Będzina w bezpiecznym
i zadbanym Mieście – II Wiceprezydent Miasta Będzina;
― Opiekun Domeny 2. Będzin przyjazną przestrzenią do realizacji przedsięwzięć
gospodarczych – I Wiceprezydent Miasta Będzina;
― Opiekun Domeny 3. Będzin centrum kulturalno-historycznym Zagłębia - Sekretarz
Miasta Będzina.
V.
Partnerzy – przedstawiciele podmiotów i instytucji zaangażowanych w proces realizacji
zadań w ramach poszczególnych domen strategicznych:
― w ramach Domeny 1. Dobre warunki do życia mieszkańców Będzina w bezpiecznym
i zadbanym Mieście będą to m.in.: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, Starostwo
Powiatowe w Będzinie, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Placówki edukacyjne – szkoły, przedszkola, OSiR Będzin,
Wydział Oświaty UM w Będzinie, Wydział Rozwoju Miasta UM w Będzinie, Wydział
Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie, Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej UM
w Będzinie, Wydział Kształtowania Środowiska UM w Będzinie, Wydział Polityki
Społecznej i Działalności Gospodarczej UM w Będzinie, Biuro Zarządzania
Kryzysowego UM w Będzinie, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,
Interpromex, MZBM (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) Sp. z o.o. w Będzinie,
MPWiK w Będzinie, Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie, Wspólnoty mieszkaniowe,
Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Instytucje
szkoleniowe, Organizacje pozarządowe działające w sferze społecznej i edukacyjnej.
― w ramach Domeny 2. Będzin przyjazną przestrzenią do realizacji przedsięwzięć
gospodarczych będą to m.in.: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, Starostwo
Powiatowe w Będzinie, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu, Będziński
Inkubator Przedsiębiorczości S.A., Cech Rzemiosł Różnych w Będzinie, Instytucje
okołobiznesowe, TAURON Dystrybucja S.A., Tauron Wytwarzanie S.A. – oddział
Elektrownia Łagisza w Będzinie, Zrzeszenia przedsiębiorców, kupców
i rzemieślników takie jak m.in. Cech Rzemiosł Różnych w Będzinie, będzińscy
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przedsiębiorcy, Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej UM
w Będzinie, Wydział Rozwoju Miasta UM w Będzinie, Wydział Gospodarki
Nieruchomościami UM w Będzinie, Jednostki organizacyjne Gminy i spółki Gminne,
MPWiK w Będzinie, Interpromex, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
― w ramach Domeny 3. Będzin centrum kulturalno-historycznym Zagłębia będą
to m.in.: OSiR Będzin, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Teatr Dzieci Zagłębia, Kino,
Gmina Żydowska, Ośrodek Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F.Chopina w Będzinie, Stowarzyszenia
i instytucje kulturalne, będzińscy twórcy i artyści, Oddział PTTK Będzin, Wydział
Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie, Starostwo Powiatowe w Będzinie, Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Powiatowy Konserwator Zabytków, Instytucje komunalne, Organizatorzy imprez
kulturalnych.
Dodatkowo, Strażnik Strategii wraz z Wydziałem Rozwoju Miasta UM w Będzinie
oraz Opiekunami Domen współtworzą Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju
Miasta Będzina.
Strukturę podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania i monitorowania „Strategii Rozwoju
Miasta Będzina” na lata 2012-2020 przedstawia poniższy schemat.
Rada Miejska

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 – 2020

155

Wskazane powyżej podmioty w ramach procesu wdrażania, monitorowania i oceny Strategii
pełnić będą następujące, korespondujące ze standardami zachowań organizacyjnych jakie
określone zostały w misji rozwoju Miasta Będzina, funkcje:
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Funkcje podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania i monitorowania „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012-2020

Wydział Rozwoju Miasta UM
Opiekunowie Domen
Partnerzy
w Będzinie
― upowszechnia
― realizuje
politykę ― dba o upowszechnienie założeń ― promują
założenia
i efekty ― przekazują
Opiekunom
wśród
lokalnej
informacyjną
Strategii
Strategii
rozwoju
wśród
realizacji
celów
i zadań
Domen
informacje
społeczności
upowszechniając informacje
mieszkańców Miasta;
określonych
dla domeny
nt. realizowanych zadań
informacje na teo planowanych
― odpowiada
za upowszechnianie
w odniesieniu, do której pełnią
wpisujących
mat
postępów
i zrealizowanych
planów
oraz efektów
działań
rolę Opiekuna (przede wszystkim
się
w założenia
Przejrzysta
w realizacji załodziałaniach
określonych
strategicznych, w tym również
wśród partnerów);
poszczególnych
domen
polityka
żeń
w dokumencie Strategii;
w postaci
opracowywanej ― pozyskują i agregują informacje
oraz statystyki
i dane
informacyjna
strategicznych;
― promuje walory Miasta
cyklicznie
notatki
medialnej
i dane,
mające
służyć
pomocne
w procesie
Miasta.
― promuje walory
i efekty
realizowanych
prezentującej postępy wdrażania
monitoringowi danej domeny
monitorowania
Miasta
i efekty
zamierzeń strategicznych;
Strategii;
na potrzeby analizy wskaźników
wskaźników
rezultatu
Promowanie
realizowanych
― w sposób stały współpracuje
produktów i rezultatów;
dla domen;
rozwoju
zamierzeń
z lokalnymi
i regionalnymi ― przygotowują
i przekazują ― upowszechniają
wśród
i walorów Miasta.
strategicznych;
mediami celem upowszechniania
Strażnikowi Strategii (poprzez
lokalnej
społeczności
informacji o postępach w realizacji
Wydział Rozwoju
Miasta
UM
informacje
na temat
zamierzeń strategicznych;
w Będzinie) cykliczną informację
Strategii Rozwoju Miasta
dotyczącą stanu realizacji celów
Będzina na lata 2012 2020 i wynikających z niej
zapisanych w ramach domeny;
zamierzeń;
― wspiera Strażnika ― mobilizuje zasoby na rzecz ― wspiera organizacyjnie Strażnika ― utrzymują stały, bieżący kontakt ― aktywnie,
zgodnie
i Opiekunów
realizacji działań zapisanych
Strategii w realizacji przedsięwzięć
z partnerami;
z posiadanymi
Domen
w Strategii;
sprzyjających
podejmowaniu ― poszukują nowych partnerów
kompetencjami włączają
w działaniach
― inicjuje
przedsięwzięcia
i rozwojowi
współpracy
do realizacji
istotnych
się w realizację zadań
na rzecz
sprzyjające podejmowaniu
z lokalnym
sektorem
przedsięwzięć;
określonych
Współdziałanie
angażowania
i rozwojowi
współpracy
gospodarczym
i społecznym ― podejmują
działania
na rzecz
dla poszczególnych
z sektorem
Partnerów do rez lokalnym
sektorem
na rzecz realizacji założeń Strategii
angażowania
partnerów
domen;
gospodarczym
alizacji
założeń
gospodarczym i społecznym
Rozwoju Miasta;
do realizacji
założeń
i pozarządowym.
poszczególnych
na rzecz realizacji założeń ― w sposób stały współpracuje
poszczególnych domen;
domen;
Strategii Rozwoju Miasta;
i wspiera
Opiekunów
domen
w działaniach
na rzecz
angażowania
partnerów
do realizacji
założeń
poszczególnych domen;
Rada Miejska

Strażnik Strategii
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― odbiera
od Strażnika
Strategii wyniki
monitoringu
Strategii
i rekomendacje
dot.
wdrażania
Strategii;
― podejmuje decyzje
o przystąpieniu
Profesjonalna
do procesu przepolityka rozwoju.
glądu
strategicznego
Konsultacje
(aktualizacji
społeczne.
Strategii);
― posiłkując
się
wybraną
metodą
priorytetyzacji
wybiera w ramach
procesu przeglądu
strategicznego
propozycje
nowych
zadań
flagowych;
― zapewnia
finansowanie
dla planowanych
przedsięwzięć
Dywersyfikacja
strategicznych.
źródeł
finansowania.

― inicjuje i koordynuje proces
wdrażania i monitoringu;
― przedstawia
wyniki
monitoringu i rekomendacje
Radzie Miejskiej;
― określa standardy bieżącego
monitorowania wdrażania
Strategii
(wprowadza
niezbędne
zmiany
do procedury monitoringu);
― odpowiada za aktualizację
zapisów
Strategii,
jest
inicjatorem
przeglądu
strategicznego;
― koordynuje pracę Wydziału
Rozwoju
Miasta
UM
w Będzinie oraz Opiekunów
Domen
i pełni
funkcję
koordynatora tworzonego
wspólnie
z Opiekunami
i Wydziałem
Zespołu
ds. Wdrażania i Monitoringu
Strategii Rozwoju Miasta
Będzina;

― wspiera
Strażnika
Strategii
poprzez
przygotowywanie
zbiorczych wyników monitoringu
i wstępnych
rekomendacji
dotyczących dalszego procesu
wdrażania Strategii;
― jest
organizatorem
procesu
przeglądu
strategicznego,
w
tym we
współpracy
z Opiekunami domen organizuje
proces
zbierania
propozycji
nowych zadań;
― zgodnie
z określonymi
przez
Strażnika Strategii standardami
bieżącego
monitorowania
wdrażania Strategii prowadzi
konsultacje
społeczne
z mieszkańcami Miasta;
― pod przewodnictwem Strażnika
Strategii wchodzi w skład Zespołu
ds.
wdrażania
i monitoringu
Strategii Rozwoju Miasta Będzina;
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― koordynują
realizację
zadań ― zgłaszają
Opiekunom
strategicznych w ramach domeny;
Domen
pojawienie
― w sposób stały monitorują
się
trudności
lub dodatkowe potrzeby
realizację zadań i stopień osiągania
celów w ramach poszczególnych
związane
z wdrażanymi
domen
–
prowadzą
zadaniami
wystandaryzowaną bazę danych
uwzględnionymi
dot. postępów w realizacji zamiew Strategii;
rzeń strategicznych;
― biorą aktywny udział
― formułują rekomendacje dotyczące
w procesie
przeglądu
strategicznego;
wdrażania
zapisów
poszczególnych domen;
― zbierają propozycje nowych zadań
w ramach procedury przeglądu
strategicznego;
― pod przewodnictwem Strażnika
Strategii wchodzą w skład Zespołu
ds.
wdrażania
i monitoringu
Strategii Rozwoju Miasta Będzina;

― zabiega
o zapewnienie ― monitoruje możliwości pozyskania ― wspierają
partnerów ― w ramach możliwości
finansowania
dofinansowania
na realizację
w poszukiwaniu
zewnętrznych
i obszarów
kompetencji
dla planowanych
zadań uwzględnionych w Strategii
środków na realizację przedsięrealizują
zadania
przedsięwzięć
strategiczi przekazuje stosowne informacje
wzięć wpisujących się w założenia
uwzględnione w Strategii;
nych.
Strażnikowi
Strategii
strategiczne domen;
― poszukują zewnętrznych
oraz Opiekunom domen.
― przekazują partnerom informacje
środków
na realizację
o możliwości
pozyskania
przedsięwzięć,
dofinansowania
na realizację
wpisujących
zadań uwzględnionych w Strategii.
się
w założenia
strategiczne.
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7.3. Wskaźniki monitorowania realizacji Strategii
Podstawowym celem systemu monitorowania Strategii jest weryfikacja skuteczności działań,
określonych w ramach celów strategicznych i operacyjnych ujętych w dokumencie. Tym samym
monitoring realizacji Strategii prowadzony będzie w odniesieniu do dwóch poziomów agregacji
danych:
I.

wskaźników produktów i rezultatów mających swoje źródło w efektach poszczególnych
zadań flagowych i zadań pozostałych, uwzględnionych w planach działań dla domen
strategicznego rozwoju (monitoring w oparciu o karty projektów – wzór
jak w przypadku kart zadań flagowych);
II.
zbiorczych wskaźników produktów, rezultatów oraz oddziaływania analizowanych
w oparciu o ujęty w Strategii zakres podstawowych wskaźników, określonych
dla poszczególnych celów strategicznych. W celu stworzenia odpowiedniego
tła, wartości wskaźników powinny być umiejscowione w szerszym kontekście
(powiatowym, regionalnym, krajowym), stąd, w miarę dostępności danych, informacje
na temat wartości wskaźników będą prezentowane:
― w liczbach bezwzględnych (lub procentowo),
― w porównaniu do średniej powiatu i średniej wojewódzkiej,
― w ujęciu zmiany od roku bazowego oraz ostatniego badania (w przypadku
wskaźników wywoływanych w badaniach) – dynamika.
Wskaźniki służące monitorowaniu realizacji Strategii, odnoszące się do poszczególnych
jej domen strategicznych i celów (poziom II) przedstawiono poniżej.
Domena 1. Dobre warunki do życia mieszkańców Będzina w bezpiecznym i zadbanym
Mieście.
Cel strategiczny I. Podniesienie poziomu życia w Będzinie – wyższy standard życia w Mieście
i rozwój funkcji miejskich.
Jednostka
Nazwa wskaźnika
Źródło
pomiaru
Poziom zadowolenia mieszkańców
z jakości świadczonych usług publicznych
(coroczne badania satysfakcji klientów
%
Sekretarz Miasta Będzina
Urzędu Miejskiego i jednostek mu
podległych – badania wywołane)
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Długość nowo wybudowanej sieci
i Komunalnej UM w Będzinie,
km
kanalizacyjnej na terenie Miasta
Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej UM w Będzinie,
Długość zmodernizowanej sieci
Miejskie Przedsiębiorstwo
km
kanalizacyjnej na terenie Miasta
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Będzinie,
Wydział Rozwoju Miasta UM
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Długość nowo wybudowanych dróg
na terenie Miasta

km

Długość zmodernizowanej sieci drogowej
na terenie Miasta

km

Długość nowo wybudowanych ścieżek
i tras rowerowych na terenie Miasta

km

Ilość miejsc parkingowych i postojowych
na terenie Miasta
Liczba wypadków drogowych na terenie
Miasta
Liczba przestępstw / wykroczeń
na terenie Miasta
Liczba dewastacji, zniszczeń mienia
publicznego
Energetyczny wskaźnik jakości powietrza
EAQI (Energy Air Quality Index poprawa jakości powierza)

sztuka

%
%
sztuka

mg/m2h
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w Będzinie
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej UM w Będzinie,
Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej UM w Będzinie,
Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej UM w Będzinie,
Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej UM w Będzinie,
Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie
Straż Miejska, Komenda Powiatowa
Policji w Będzinie
Straż Miejska, Komenda Powiatowa
Policji w Będzinie
Straż Miejska, Komenda Powiatowa
Policji w Będzinie
Wydział Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej UM
w Będzinie, Wydział Kształtowania
Środowiska. UM w Będzinie

Cel strategiczny II. Rozwijająca się i edukująca społeczność miejska.
Jednostka
Nazwa wskaźnika
Źródło
pomiaru
Średnie wyniki egzaminów
średnia liczba
OKE
gimnazjalnych
punktów
Średnie wyniki egzaminów po szkole
średnia liczba
OKE
podstawowej
punktów
Liczba uczniów przypadających na 1
liczba
Wydział Oświaty UM w Będzinie
stanowisko komputerowe w szkołach uczniów/komputer
Liczba osób korzystających z Miejskiej
Miejska i Powiatowa Biblioteka
osoba
i Powiatowej Biblioteki Publicznej
Publiczna w Będzinie
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Cel strategiczny III. Integracja społeczna mieszkańców i wyrównywanie szans.
Jednostka
Nazwa wskaźnika
Źródło
pomiaru
Wydział Promocji, Kultury, Sportu
Liczba wydarzeń kulturalnych
i Komunikacji Społecznej UM
i sportowych realizowanych w dzielnicach
sztuka
w Będzinie, Ośrodek Sportu
Miasta Będzina
i Rekreacji w Będzinie, Ośrodek
Kultury w Będzinie
ilość
Wydział Promocji, Kultury, Sportu
Ilość uczestników przedsięwzięć
sprzedanych
i Komunikacji Społecznej UM
sportowych i kulturalnych realizowanych
biletów
w Będzinie, Ośrodek Sportu
w dzielnicach Miasta Będzina
na imprezy
i Rekreacji w Będzinie, Ośrodek
biletowane
Kultury w Będzinie
Liczba osób korzystających z usług
Miejski Ośrodek Pomocy
osoba
wczesnego wsparcia rodziny
Społecznej w Będzinie
Urząd Statystyczny w Katowicach,
Liczba klientów ośrodków pomocy
osoba
Miejski Ośrodek Pomocy
społecznej/1000 mieszkańców
Społecznej w Będzinie
Wydział Polityki Społecznej
Liczba osób objętych programami
i Działalności Gospodarczej UM
profilaktyki zdrowotnej / 10 000
osoba
w Będzinie, Wydział Zdrowia
mieszkańców
i Polityki Społecznej Starostwa
Powiatowego w Będzinie
Liczba przestępstw / wykroczeń
Straż Miejska, Komenda Powiatowa
sztuka
na terenie Miasta
Policji w Będzinie
Liczba dewastacji, zniszczeń mienia
Straż Miejska, Komenda Powiatowa
sztuka
publicznego
Policji w Będzinie

Domena 2. Będzin przyjazną przestrzenią do realizacji przedsięwzięć gospodarczych.
Cel strategiczny I. Stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu nowych inwestycji
gospodarczych w Będzinie.
Jednostka
Nazwa wskaźnika
Źródło
pomiaru
Wydział Gospodarki
Powierzchnia przygotowanych terenów
Nieruchomościami UM w Będzinie,
ha
inwestycyjnych Miasta Będzina
Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie
Wydział Gospodarki
Powierzchnia
zagospodarowanych
Nieruchomościami UM w Będzinie,
terenów
inwestycyjnych
w Mieście
ha
Wydział Rozwoju Miasta UM
Będzinie
w Będzinie
Długość nowo-wybudowanych
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
km
i zmodernizowanych dróg stanowiących
i Komunalnej UM w Będzinie,
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 – 2020

połączenia komunikacyjne terenów
inwestycyjnych
Wzrost poziomu dochodów własnych
Miasta Będzina z tytułu prowadzonych
działalności
Udział spółek prawa handlowego, w
tym spółek
z udziałem
kapitału
zagranicznego
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Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie
%

%

Skarbnik Miasta Będzina

Urząd Statystyczny w Katowicach

Cel strategiczny II. Wdrożenie skutecznej, kompleksowej polityki pozyskiwania i obsługi
inwestora w Mieście Będzinie.
Jednostka
Nazwa wskaźnika
Źródło
pomiaru
Wydział Gospodarki
Liczba
pozyskanych
zewnętrznych
Nieruchomościami UM w Będzinie,
sztuka
inwestorów gospodarczych
Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie
Urząd Statystyczny w Katowicach,
Liczba
nowo
zarejestrowanych
Wydział Polityki Społecznej
podmiotów gospodarczych
według
sztuka
i Działalności Gospodarczej UM
REGON
w Będzinie
Wydział Rozwoju Miasta UM
Liczba spotkań Konwentu Gospodarczego
w Będzinie, Wydział Polityki
sztuka
Miasta Będzina
Społecznej i Działalności
Gospodarczej UM w Będzinie
Poziom zadowolenia z obsługi podmiotów
Wydział Polityki Społecznej
gospodarczych
w Mieście
Będzinie
%
i Działalności Gospodarczej UM
(badania wywołane)
w Będzinie
Cel strategiczny III. Wspieranie rozwoju sfery lokalnego handlu i usług.
Jednostka
Nazwa wskaźnika
Źródło
pomiaru
Liczba
podmiotów
gospodarczych
zarejestrowanych
w systemie REGON
sztuka
Urząd Statystyczny w Katowicach
na 1000 mieszkańców
Liczba
podmiotów
gospodarczych
sztuka
Urząd Statystyczny w Katowicach
funkcjonujących w sekcji G (wg PKD)
Liczba osób pracujących na 1000
osoby
Urząd Statystyczny w Katowicach
mieszkańców
Wydział Gospodarki
Odsetek
zagospodarowanych
lokali
Nieruchomościami UM w Będzinie,
handlowo – usługowych w Śródmieściu
%
Wydział Polityki Społecznej
Będzina
i Działalności Gospodarczej UM
w Będzinie, Wydział Gospodarki
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Mieszkaniowej i Komunalnej UM
w Będzinie
Domena 3. Będzin centrum kulturalno-historycznym Zagłębia.
Cel strategiczny I. Historia i jej przedstawianie.
Nazwa wskaźnika
Liczba osób biorących udział w imprezach
o tematyce historycznej organizowanych
w ramach całorocznego kalendarza
imprez w Będzinie
Liczba użytkowników strony internetowej
prezentującej ofertę kulturalno –
historyczno – rekreacyjną Będzina
Poziom zadowolenia klientów –
odbiorców oferty historycznej miasta
Będzina ( w podziale na mieszkańców
i odwiedzających / turystów) – w oparciu
o coroczne badania satysfakcji klientów
(zadowolenie ze świadczonych usług
o tematyce historycznej na ternie Miasta
Będzina) - badania wywołane

Jednostka
pomiaru
osoba

osoba

%

Źródło
Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej, Muzeum
Zagłębia w Będzinie, Ośrodek
Kultury w Będzinie
Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej UM
w Będzinie

Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej, Muzeum
Zagłębia w Będzinie, Ośrodek
Kultury w Będzinie

Cel strategiczny II. Kultura i jej przedstawianie.
Nazwa wskaźnika
Liczba osób biorących udział w imprezach
kulturalnych organizowanych w ramach
całorocznego kalendarza imprez
w Będzinie
Liczba użytkowników strony internetowej
prezentującej ofertę kulturalno –
historyczno – rekreacyjną Będzina
Poziom zadowolenia klientów –
odbiorców oferty kulturalnej miasta
Będzina ( w podziale na mieszkańców
i odwiedzających / turystów) – w oparciu
o coroczne badania satysfakcji klientów
(zadowolenie ze świadczonych usług
kulturalnych na terenie Miasta Będzina) -

Jednostka
pomiaru

osoba

osoba

%

Źródło
Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej UM
w Będzinie, Muzeum Zagłębia
w Będzinie, Ośrodek Kultury
w Będzinie, Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej UM
w Będzinie
Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej UM
w Będzinie, Muzeum Zagłębia
w Będzinie, Ośrodek Kultury
w Będzinie, Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
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badania wywołane

Cel strategiczny III. Zintegrowanie działań na rzecz tworzenia centrum kulturalno –
historycznego Zagłębia.
Jednostka
Nazwa wskaźnika
Źródło
pomiaru
Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej UM
Liczba spotkań podmiotów działających
w Będzinie, Muzeum Zagłębia
w szeroko rozumianej sferze kultury
sztuka
w Będzinie, Ośrodek Kultury
Będzina w skali roku
w Będzinie, Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Będzinie
Liczba użytkowników strony internetowej
Wydział Promocji, Kultury, Sportu
prezentującej ofertę kulturalno –
osoba
i Komunikacji Społecznej UM
historyczno – rekreacyjną Będzina
w Będzinie
Liczba użytkowników instytucjonalnych
(usługodawców zgłaszających swoje
Wydział Promocji, Kultury, Sportu
propozycje na portalu) witryny
i Komunikacji Społecznej
sztuka
internetowej / portalu informacyjnego
w Będzinie, Miejska i Powiatowa
prezentującej ofertę kulturalno –
Biblioteka Publiczna w Będzinie
historyczno – rekreacyjną Będzina
Wydział Promocji, Kultury, Sportu
Liczba imprez kulturalnych
i Komunikacji Społecznej UM
organizowanych na terenie Miasta
sztuka
w Będzinie, Muzeum Zagłębia
Będzina w partnerstwie
w Będzinie, Ośrodek Kultury
międzysektorowym w skali roku
w Będzinie

Cel strategiczny IV. Rewitalizacja Śródmieścia.
Nazwa wskaźnika

Jednostka
pomiaru

Powierzchnia zmodernizowanych
przestrzeni placów dzielnicy Śródmieście

m2

Powierzchnia zmodernizowanych ciągów
komunikacyjnych bądź ciągów pieszych
w dzielnicy Śródmieście

m2

Źródło
Wydział Kształtowania Środowiska
UM w Będzinie, Wydział
Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej UM w Będzinie,
Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie
Wydział Kształtowania Środowiska
UM w Będzinie, Wydział
Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej UM w Będzinie,
Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie
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Zmniejszenie skali zaległości czynszowych
w lokalach w obszarze dzielnicy
Śródmieście (w oparciu o program
odpracowywania zaległości czynszowych)
Program
interwencji
celowej
dla bezrobotnych mieszkańców dzielnicy
Śródmieście
Ilość podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność na terenie
dzielnicy Śródmieście
Powierzchnia terenów przygotowanych
pod inwestycje w obrębie dzielnicy
Śródmieście

%

osoba

sztuka

m2
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Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej UM w Będzinie
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej UM w Będzinie,
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
Wydział Polityki Społecznej
i działalności gospodarczej UM
w Będzinie
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami UM w Będzinie

7.4. Procedury wdrażania i monitorowania Strategii
W ramach procesu wdrażania oraz weryfikacji i oceny stopnia realizacji zamierzeń
strategicznych przewidziano pięć procedur postępowania. Są to:
A. Procedura prowadzenia sprawozdawczości oraz weryfikacji i oceny postępów
w realizacji zamierzeń strategicznych.
Sprawozdania
z postępów
w realizacji
zadań
uwzględnionych
w Strategii
przygotowywane są raz w roku i obejmują sprawozdanie końcoworoczne. W tym celu
podejmowane są następujące działania:
a. Opiekunowie Domen pozyskują od Partnerów informacje na temat zadań
strategicznych zrealizowanych/będących w realizacji/planowanych do realizacji
w danym roku kalendarzowym. Dane zbierane są w oparciu o karty zadań,
obejmujące informacje takie jak m.in.: harmonogram, osiągnięte efekty
(wskaźniki produktów i rezultatów), napotkane/potencjalne trudności
i problemy, niezbędne do zrealizowania zadania zasoby.
Dane gromadzone są do 15 września.
b. Opiekunowie Domen agregują pozyskane informacje i w oparciu o nie Wydział
Rozwoju Miasta UM w Będzinie opracowuje cząstkowe sprawozdania dotyczące
poszczególnych domen. Sprawozdanie zawiera: opis stanu wdrażania zapisów
domeny, rekomendacje dotyczące wdrażania zapisów poszczególnych domen
w kolejnym okresie sprawozdawczym i listę zadań planowanych do realizacji
w ramach domeny na kolejny rok budżetowy, w tym nowych propozycji zadań.
Wydział Rozwoju Miasta UM w Będzinie sprawozdania przekazuje do Strażnika
Strategii.
Sprawozdania cząstkowe przekazywane są do 1 października.
c. W ciągu 10 dni od otrzymania sprawozdań cząstkowych Strażnik zwołuje
spotkanie Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Miasta
Będzina, podczas którego konsultuje ujęte w sprawozdaniu wyniki monitoringu,
rekomendacje oraz listę zadań planowanych do realizacji w kolejnym roku
budżetowym.
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d. Na kolejnej, następującej po spotkaniu Zespołu ds. wdrażania i monitoringu
Strategii Rozwoju Miasta Będzina, sesji Rady Miejskiej, Strażnik Strategii
przedstawia wyniki sprawozdania z realizacji zamierzeń strategicznych wraz
z listą zadań proponowanych do uwzględnienia w budżecie gminy na kolejny rok.
Informacje z systemu monitorowania służą zarządzającym realizacją „Strategii
Rozwoju Miasta Będzina” na lata 2012-2020 do sprawowania bieżącego nadzoru
nad postępami.
B. Procedura prowadzenia polityki informacyjnej Strategii.
Upowszechnianie wśród mieszkańców Miasta Będzina informacji o realizowanych
i zrealizowanych zamierzeniach strategicznych stanowi odzwierciedlenie standardów
zachowań określonych w misji rozwoju Miasta Będzina, mówiących o przejrzystej
polityce informacyjnej Miasta oraz promowaniu rozwoju i jego walorów. Podmiotem
odpowiedzialnym za prowadzenie polityki informacyjnej w ramach Strategii jest
Strażnik Strategii we współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta UM w Będzinie
oraz Opiekunami Domen.
a. Opiekunowie Domen prowadzą wystandaryzowaną bazę danych dot. postępów
w realizacji zamierzeń strategicznych (opartą m.in. o informacje zawarte
w kartach zadań, wskaźnikach monitoringu z poziomu 2. i sprawozdaniach
cząstkowych).
b. Przynajmniej raz w roku Wydział Rozwoju Miasta UM w Będzinie w ścisłej
współpracy z Opiekunami Domen przygotowuje notatkę medialną dotyczącą
postępów w realizacji przedsięwzięć strategicznych oraz planowanych
do realizacji zadaniach. Notatka przekazywana jest Strażnikowi Strategii,
który upowszechnia ją wśród wszystkich Partnerów Strategii, lokalnych
i regionalnych mediów oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
(www.bedzin.pl).
C. Procedura uruchamiania przeglądu strategicznego.
Przegląd i aktualizacja dokumentu „Strategii Rozwoju Miasta Będzina” na lata 20122020 odbywać będzie się co kilka lat (3-7 lat) od momentu przyjęcia Strategii przez Radę
Miejską. Poszczególne kroki uruchomienia tego procesu są następujące:
a. Wydział Rozwoju Miasta UM w Będzinie zgłasza Strażnikowi Strategii
konieczność uruchomienia procedury aktualizacji dokumentu Strategii.
b. Strażnik Strategii na sesji Rady Miejskiej przedstawia wniosek o rozpoczęcie
procesu przeglądu strategicznego.
c. W oparciu o decyzję Rady Miejskiej Strażnik Strategii we współpracy
z Wydziałem Rozwoju Miasta UM w Będzinie określa sposób przeprowadzenia
(w oparciu o własne zasoby lub z udziałem konsultantów zewnętrznych)
oraz przygotowuje harmonogram procesu aktualizacji Strategii. W ramach
procesu, weryfikacji poddane zostają: misja rozwoju Miasta Będzina i jej
aktualność w kontekście zmian zachodzących w zakresie zasobów Miasta i jego
otoczenia (województwa, kraju), cele strategiczne i operacyjne i ich adekwatność
do zweryfikowanej misji rozwoju (w szczególności do domen strategicznego
rozwoju), zadania, w tym zadania flagowe (wyczyszczenie listy zrealizowanych
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oraz weryfikacja pozostałych i uzupełnienie ich o nowe propozycje zgodnie
z procedurą D).

D. Procedura gromadzenia i wyboru zadań flagowych w ramach procesu przeglądu
strategicznego.
Po uruchomieniu procesu przeglądu strategicznego, zgodnie z przyjętym
harmonogramem, w efekcie weryfikacji realizacji założonych w dokumencie działań,
gromadzone mogą być nowe propozycje zadań do uwzględnienia w dokumencie
strategicznym. W tym celu podejmowane są następujące kroki:
a. W drodze konsultacji z partnerami oraz przedstawicielami lokalnych środowisk
gromadzone są propozycje nowych zadań strategicznych. Zadania gromadzone
są przez Opiekunów Domen i opisywane w formie kart zadań uwzględniających:
problem, na jaki odpowiada zadanie, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania
i jego cele, odbiorcy/beneficjenci, typy działań/fazy realizacji, oczekiwane efekty,
odpowiedzialność, szacunkowy koszt (zgodnie z zakresem karty zdań flagowych
uwzględnionym w rozdziale VI).
b. Wszystkie propozycje zadań przekazywane są Strażnikowi Strategii, który
zwołuje spotkanie Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta
Będzina, podczas którego zebrane zadania poddawane są wstępnej weryfikacji
(pod względem kryteriów: zapotrzebowania i wykonalności).
c. Ostateczna lista propozycji przedstawiana jest Radzie Miejskiej, która dokonuje
wyboru zadań flagowych (do realizacji lub kontynuacji na kolejne lata).
W tym celu wykorzystywana jest zaproponowana przez Zespół ds. wdrażania
i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Będzina metoda wyboru/piorytetyzacji
(np. wielokrotne głosowanie).
E. Procedura przyjęcia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Miast Będzina” na lata
2012 – 2020
a. Zaktualizowana wersja dokumentu Strategii (powstała z wykorzystaniem
procedur C i D) uwzględniająca wprowadzone poprawki, zmiany
oraz zweryfikowaną listę zadań, w tym wybranych przez Radę zadań flagowych,
przygotowana zostaje przez podmiot wskazany zgodnie z założeniami sposobu
przeprowadzenia aktualizacji Strategii, określonymi z wykorzystaniem
procedury C.
b. Zaktualizowana wersja dokumentu Strategii podlega konsultacjom społecznym,
za przeprowadzenie, których odpowiada Wydział Rozwoju Miasta UM
w Będzinie.
c. Opinie i uwagi pozyskane w toku konsultacji społecznych uwzględniane
są w dokumencie zaktualizowanej Strategii przez podmiot wskazany zgodnie
z założeniami sposobu przeprowadzenia aktualizacji Strategii, określonymi
z wykorzystaniem procedury C.
d. Zaktualizowany dokument Strategii przedstawia Strażnik Strategii na sesji Rady
Miejskiej. Zaktualizowany dokument przyjmowany jest przez Radę Miejską.
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ZAŁĄCZNIK 1. LISTA OSÓB WSPÓŁTWORZĄCYCH DOKUMENT STRATEGII
OSOBY UCZESTNICZĄCE w WARSZTATACH STRATEGICZNYCH POŚWIĘCONYCH
AKTUALIZACJI „STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA”
NA LATA 2012-2020
Lp.

Nazwisko i imię

Reprezentowana instytucja

1

Adamczyk Rafał

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Rozwoju Miasta

2

Adamczyk Rafał

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie

3

Adamczak Andrzej

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Rozwoju Miasta

4

Bagnicka Wioletta

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej

5

Baran Romuald

Straż Miejska w Będzinie

6

Batoryna Władysław

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Będzinie

7

Bączewski Paweł

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej

8

Błaszczuk Mariusz

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Będzinie

9

Bugdoł Izabela

Gimnazjum nr 3 w Będzinie

10

Bystrowski Emil

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX
Sp. z o.o. w Będzinie

11

Cichocka Paulina

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Rozwoju Miasta

12

Chojnacka Małgorzata

Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie

13

Chudyk Aleksander

Młodzieżowa Rada Miasta Będzina

14

Drzewiecka Anna

Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie

15

Dudek Mirosława

Stowarzyszenie Promocji Kultury Zagłębia w Będzinie

16

Dudek Leszek

Radny Rady Miejskiej Będzina

17

Dudyńska Bogumiła

Radna Rady Miejskiej Będzina

18

Dybał-Kruszakin Janina Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

19

Flak Agnieszka

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Rozwoju Miasta

20

Filipczyk Małgorzata

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej

21

Fonik Beta

Ośrodek Kultury w Będzinie

22

Goczoł Roman

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Oświaty

23

Godzic Urszula

Urząd Miejski w Będzinie, Urząd Stanu Cywilnego

24

Graca Ewa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Będzinie

25

Gronczewska Joanna

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Polityki Społecznej i Działalności
Gospodarczej
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26

Gryma Szczepan

Radny Rady Miejskiej Będzina

27

Gruca-Hołota Patrycja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

28

Gubała Jadwiga

Radna Rady Miejskiej Będzina

29

Jagieła Jerzy

Radny Rady Miejskiej Będzina

30

Jakoweńko Karolina

Fundacja Brama Cukermana w Będzinie

31

Jakoweńko Piotr

Fundacja Brama Cukermana w Będzinie

32

Janusz-Sender Jadwiga

Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie

33

Jędrusik Magdalena

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX
Sp. z o.o. w Będzinie

34

Jodko Mirosław

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie

35

Kabat Błażej

Tramwaje Śląskie S.A., Rejon - 1 Będzin

36

Kidawa Mariola

Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie

37

Kiewlicz Małgorzata

Radna Rady Miejskiej Będzina

38

Kluszczyk Milena

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX
Sp. z o.o. w Będzinie

39

Kmieć Ryszard

Lokalna Inicjatywa Mieszkańców „Fabryka Butów w Budowie”

40

Kocel Iwona

Gimnazjum nr 1 w Będzinie

41

Konopka Małgorzata

Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie

42

Konopka Tomasz

Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin

43

Korpak Mariusz

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie

44

Kozieł Krzysztof

Radny Rady Miejskiej Będzina

45

Król Mariusz

Sekretarz Miasta Będzina

46

Kruczkowski Dariusz

Starostwo Powiatowe w Będzinie, Wydział Architektury

47

Krycia Mirosław

Urząd Miejski w Będzinie, Biuro Zarządzania Kryzysowego

48

Kotuła Tomasz

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie

49

Kubicki Rafał

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie

50

Kubik Iwona

Stowarzyszenie Paliatywno-Hospicyjne „Nadzieja”

51

Kulka Sławomir

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

52

Kuźba Dariusz

Tramwaje Śląskie S.A., Rejon - 1 Będzin

53

Kwiatek Agnieszka

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

54

Kwiatkowski Krzysztof

Asystent Prezydenta Miasta d/s Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego

55

Lazar Marcin

Radny Rady Miejskiej Będzina

56

Leks Anna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

57

Leśniewski Mirosław

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Rozwoju Miasta

58

Łapaj Bożena

Radna Rady Miejskiej Będzina
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Stowarzyszenie Promocji Kultury Zagłębia w Będzinie

59

Maciejewska Anna

60

Majer Justyna

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej

61

Makowski Michał

Radny Rady Miejskiej Będzina

62

Malczewska Henryka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

63

Masztaleruk Zofia

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Spraw Obywatelskich,
Wojskowych i Ewidencji Ludności

64

Mentel Józefa

Stowarzyszenie Harcerskie Ziemi Będzińskiej

65

Morawska Monika

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

66

Musialik Leszek

Politechnika Częstochowska , Wydział Zarządzania

67

Musiał Waldemar

Stowarzyszenie Artystyczne im. Jana Dormana

68

Nocoń Paweł

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Kształtowania Środowiska

69

Orłowska Teresa

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego w Będzinie

70

Osuszek Tomasz

Szkoła Podstawowa nr 1 w Będzinie

71

Paluch Aleksander

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

72

Paterek Daria

Wiceprezydent Miasta Będzina

73

Pańczyk Janusz

Radny Rady Miejskiej Będzina

74

Pietrzyk Rafał

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Będzinie

75

Pilch Józef

Wiceprezydent Miasta Będzina

76

Rejdak Andrzej

Tramwaje Śląskie S.A., Rejon - 1 Będzin

77

Rogowicz Magdalena

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Rozwoju Miasta

78

Rok Artur

Starostwo Powiatowe w Będzinie, Powiatowy Konserwator Zabytków

79

Rozbrój Anna

Urząd Miejski w Będzinie, Referat Budżetowo - Podatkowy

80

Rudzińska Marzena

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie

81

Ruska Urszula

Skarbnika Miasta Będzina

82

Rybak-Gredka Halina

Miejski Zespół Szkół nr 4 w Będzinie

83

Rybicka Anna

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie

84

Rzepa Joanna

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie

85

Anna Saltarska Stachura

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Strategii, Promocji,
Kultury i Sportu

86

Samson Emil

Jurajsko - Śląskie Stowarzyszenie „Dom Europejski” w Będzinie
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87

Sękala Sławomir

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej

88

Sibila Aleksander

Młodzieżowa Rada Miasta Będzina

89

Siemińska Agnieszka

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej

90

Smogór Anna

Muzeum Zagłębia w Będzinie

91

Sokołowska Barbara

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Będzinie

92

Sowa Tomasz

Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie

93

Sosińska Anna

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX
Sp. z o.o. w Będzinie

94

Staroń Grażyna

Radna Rady Miejskiej Będzina

95

Starościak Andrzej

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie

96

Szaleniec Sebastian

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

97

Szydło Waldemar

Radny Rady Miejskiej Będzina

98

Śledzik Janusz

Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Będzinie

99

Śliwka Roksana

Młodzieżowa Rada Miasta Będzina

100 Śródecka Justyna

Klub Jeździecki „Amigo” w Będzinie

101 Świgoń Beata

Urząd Miejski w Będzinie, Biuro Zamówień Publicznych

102 Tokarz Marta

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Rozwoju Miasta

103 Tomasik Joanna

Urząd Miejski w Będzinie, Biuro Zamówień Publicznych

104 Tomzik Jerzy

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie

105 Topolski Oliwer

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX
Sp. z o.o. w Będzinie

106 Trześniewski Jacek

Urząd Miejski w Będzinie, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

107 Wacławik Wiesław

Radny Rady Miejskiej Będzina

108 Wesołowska Kinga

Starostwo Powiatowe w Będzinie, Wydział Inwestycji i Rozwoju

109 Węgrzyn Maria

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami

110 Wieczorek Grażyna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

111 Wiktorowicz Dariusz

Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie

112 Witek Urszula

Urząd Miejski w Będzinie, Referat Finansowy

113 Wojańczyk Grażyna

Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Organizacyjny

114 Wojnowska Dorota

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie

115 Wolna Marta

Jurajsko- Śląskie Stowarzyszenie „Dom Europejski” w Będzinie
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116 Woźniak Marek

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

117 Wójcik Małgorzata

Gimnazjum nr 1 w Będzinie

118 Wójcik Dariusz

Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych „VIA ARTE”
w Będzinie

119 Zaręba Magdalena

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

120 Zapolska Teresa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Będzinie

121 Zatorski Piotr

Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych „VIA ARTE”
w Będzinie

122 Zelga Adrian

Fundacja im. Anny Pasek w Będzinie

123 Zdebik Dariusz

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

124 Ziemiańska Magdalena

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie

125 Zuwala Robert

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

126 Żakowski Janusz

Jurajsko- Śląskie Stowarzyszenie „Dom Europejski” w Będzinie

127 Żmuda Krzysztof

Powiatowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo
„Szansa” w Będzinie
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OSOBY UCZESTNICZĄCE w SPOTKANIU KONSULTACYJNYM
Z PRZEDSTAWICIELAMI LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW POŚWIĘCONYM AKTUALIZACJI
„STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA”
NA LATA 2012-2020
Lp.

Nazwisko i imię

Reprezentowana instytucja

1

Bednarski Grzegorz

TAURON CIEPŁO S.A.

2

Borkowski Wojciech

Studio Fotograficzne „Foto Borkowscy”

3

Cader Andrzej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie

4

Czapiński Tomasz

„Allegri” s.c.

5

Czapiński Zbigniew

Przedsiębiorstwo „Lobbinwest” w Będzinie

6

Kamińska Magdalena

KREISEL-Technika Budowlana Sp. z o.o. -Zakład Będzin

7

Misiak Arkadiusz

TAURON CIEPŁO S.A.

8

Olszewski Ryszard

Bank Spółdzielczy w Będzinie

9

Pasek Marek

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Pasek. Sp.j.
w Będzinie

OSOBY PEŁNIĄCE ROLĘ BADACZA SPOŁECZNEGO w PROCESIE AKTUALIZACJI „STRATEGII
ROZWOJU MIASTA BĘDZINA” na LATA 2012-2020
Lp.

Imię i nazwisko

Reprezentowana szkoła

1

Chrobot Magdalena

Gimnazjum nr 1 w Będzinie
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2

Grybek Martyna

Gimnazjum nr 1 w Będzinie

3

Kozieł Aleksandra

Gimnazjum nr 1 w Będzinie

4

Iwona Kocel

Szkolny koordynator, Gimnazjum nr 1 w Będzinie

5

Łoskot Adrianna

Gimnazjum nr 1 w Będzinie

6

Łuniewska Natalia

Gimnazjum nr 1 w Będzinie

7

Piurkowska Dagmara

Gimnazjum nr 1 w Będzinie

8

Polak Julia

Gimnazjum nr 1 w Będzinie

9

Przybyła Paulina

Gimnazjum nr 1 w Będzinie

10

Szumińska Karolina

Gimnazjum nr 1 w Będzinie

11

Zbrońska Klaudia

Gimnazjum nr 1 w Będzinie

12

Cichoń Blanka

Szkolny koordynator, Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie Gimnazjum nr 4

13

Dudzik Paulina

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie - Gimnazjum nr 4

14

Łęcka Wiktoria

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie - Gimnazjum nr 4

15

Makowski Tomasz

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie - Gimnazjum nr 4

16

Martyniuk Kasia

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie - Gimnazjum nr 4

17

Nidental Tomasz

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie - Gimnazjum nr 4

18

Pach Aleksandra

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie - Gimnazjum nr 4

19

Tabacki Jan

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie - Gimnazjum nr 4

20

Tytoń Daniel

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie - Gimnazjum nr 4

21

Zaborowska Aleksandra

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie - Gimnazjum nr 4

22

Zięba Katarzyna

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie - Gimnazjum nr 4

23

Ziętara Patrycja

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie - Gimnazjum nr 4

24

Gutowska Natalia

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie - Gimnazjum nr 2

25

Kaliszuk Aleksandra

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie - Gimnazjum nr 2

26

Koch Marta

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie - Gimnazjum nr 2

27

Kosiorowska Paulina

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie - Gimnazjum nr 2

28

Merta-Perdek Agnieszka

Szkolny koordynator, Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie Gimnazjum nr 2

29

Nita Dominika

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie - Gimnazjum nr 2

30

Pilarz Monika

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie - Gimnazjum nr 2

31

Turula Weronika

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie - Gimnazjum nr 2

32

Żukowska Paula

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie - Gimnazjum nr 2

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004,
Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl e-mail: cds@cds.krakow.pl

Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 – 2020

173

33

Chyla Nikola

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie - Gimnazjum nr 5

34

Katolik Klaudia

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie - Gimnazjum nr 5

35

Maresz Karolina

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie - Gimnazjum nr 5

36

Mroczkowska Maja

Szkolny koordynator, Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie Gimnazjum nr 5

37

Nowakowska Katarzyna

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie - Gimnazjum nr 5

38

Paliś Kamila

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie - Gimnazjum nr 5

39

Piotrowski Dominik

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie - Gimnazjum nr 5

40

Szymańska Aleksandra

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie - Gimnazjum nr 5

41

Wałach Aleksandra

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie - Gimnazjum nr 5

42

Wilczyńska Patrycja

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie - Gimnazjum nr 5

43

Wolska Angelika

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie - Gimnazjum nr 5

44

Batko Wiktor

Miejski Zespół Szkól nr 4 w Będzinie - Gimnazjum nr 6

45

Chwalba Małgorzata

Szkolny koordynator, Miejski Zespół Szkól nr 4 w Będzinie Gimnazjum nr 6

46

Dawal Anna

Miejski Zespół Szkól nr 4 w Będzinie - Gimnazjum nr 6

47

Kozieł Roksana

Miejski Zespół Szkól nr 4 w Będzinie - Gimnazjum nr 6

48

Masłowski Radosław

Miejski Zespół Szkól nr 4 w Będzinie - Gimnazjum nr 6

49

Nowak Eryk

Miejski Zespół Szkól nr 4 w Będzinie - Gimnazjum nr 6

50

Pawęzowska Anita

Miejski Zespół Szkól nr 4 w Będzinie - Gimnazjum nr 6

51

Trzcionka Ania

Miejski Zespół Szkól nr 4 w Będzinie - Gimnazjum nr 6

52

Wójcik Weronika

Miejski Zespół Szkól nr 4 w Będzinie - Gimnazjum nr 6

53

Katarzyńska Natalia

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie

54

Podgórska Aleksandra

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie

55

Pytlarz Marta

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie

56

Rudzińska Marzena

Szkolny koordynator, I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Będzinie

57

Szostak Paulina

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie

58

Wiśniewska Agata

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie
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LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO na LOGO
„STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA”
NA LATA 2012-2020
Lp. Imię i nazwisko

Reprezentowana szkoła/instytucja

Zajęte miejsce

1

Tymoteusz Lewandowski
lat 8

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie

I miejsce

2

Kinga Kwiecień lat 9

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie

II miejsce

3

Weronika Kuś lat 7

Ośrodek Kultury w Będzinie, pracownia
plastyczna

III miejsce

4

Natalia Książek lat 8

Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie

1 Wyróżnienie

5

Justyna Wygaś lat 9

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie

2 Wyróżnienie
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